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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي

 جامعة اإلمام محمد بن سعود

 كلية اللغة العربية

 ةقسم النحو والصرف وفقه اللغ

 

 مشكالت صحيح البخاري النحوية والتصريفية بين ابن مالك وشراح الصحيح

 ( الماجستير)لتسجيل المشروع البحثي لمرحلة العالمية  بحث مقدم

 في النحو والصرف
 

 إعداد 

 إبراهيم بن محمد العيد 
 

 المرشد العلمي

 سليمان بن عبد العزيز العيوني 

 األستاذ المشارك في القسم

 هـ1434 - 1433العام الدراسي 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

م على أشرف األنبياء والمرسلين الحمد هلل رب العالمين والصالة والسال

أما , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وعلى آله وأصحابه, نبينا محمد

 :بعد

( الجامع الصحيح)قد كان من بين الكتب والشروح التي خدمت كتاَب ف      

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت ) كتاب   -رحمه هللا-لإلمام البخاري 

احتجاًجا لما ورد من مشكالت في  ؛فه ابن مالكالذي أل   (,الجامع الصحيح
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تها وموافقتها لكالم على فصاح مستدًل  ,(الجامع الصحيح)ألفاظ أحاديث 

هًاالعرب   . إعرابها على وفق القواعد النحوية وموجِّ

 الجامع أن يتبيّن موقف شراح دراسةال هوقد أراد الباحث من خالل هذ      

 .لهذه المشكالت وتوجيهه ج ابن مالكالصحيح من تخري

وقد اقتصرت من شروح صحيح البخاري على من يولي الجانب        

وبعد قراءة واطالع للمطبوع من شروح , ا في شرحهالنحوي اهتمامً 

 :(1)تيةالصحيح ظفرت بالشروح اآل

 .هـ786 انيِّ مَ ر  للك   (الكواكب الدراري) – 1

 .هـ794 شيِّ كَ ر  للز   (التنقيح) – 2

 .هـ828 ينيِّ ام  مَ للدَ  (مصابيح الجامع) – 3

 .هـ852 يِّ الن  قَ س  ر العَ جَ لبن حَ  (فتح الباري)  – 4

 .هـ855 يِّ ن  ي  للعَ  (عمدة القاري)  – 5

 .هـ911 يِّ للسيوط   (التوشيح)  – 6

 .هـ923 نيِّ ال  طَ س  للقَ  (إرشاد الساري)  – 7

شواهد )كتاب  وهو-تكمن أهمية هذا الموضوع في أن  مصدره و      

لو مكانته يعدُّ من أهم مصنفات ابن مالك التي تكشف عن ع -(التوضيح

نه من, في العربية وعن أسلوبه في  ,معالجة المشكالت اللغوية وتمكُّ

األسباب التي  ومن. (2)دسعة اطالعه وإحاطته بالشواهو ,معالجتها

 :(3)دعتني إلى اختياره

الرغبة في دراسة القضايا النحوية والتصريفية من خالل الحديث   -1
                                                           

من بني الشروح اليت تعّرضت يف مواضع للجانب النحوي كتاُب )التوضيح شرح اجلامع الصحيح( البن امللّقن   (1)
 هـ, إال أن هذه الدراسة خلت منه؛ لعدم وقويف على موضع فيه إضافة ملا جاء يف هذا البحث.  804

 . 33, ومقدمة شواهد التوضيح ص60انظر: فيض النشر ص  (2)

 كان موضوع البحث إشارة من أستاذي يف جامعة القصيم د فريد الزامل جزاه اهلل عين كل خري.   (3)
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إلى ي خدمة هذا الجانب الذي ما يزال واإلسهام ف, النبوي الشريف

 .بالرغم مما كتب حوله من دراساتإلى دراسة حاجة 

وهي قضية  ,إبراز موقف الشراح من قضية طال الخالف فيها -2

 .حويةلحديث على إثبات القواعد النالستشهاد با

مما  ؛أن مسائل هذا البحث تجمع بين التوجيه والعتراض والنقاش  -3

 .اا وملموسً يجعل أثر الدراسة بيّنً 

أن العمل والجهد الذي سي بذل سيكون في رياض أحاديث المصطفى   -4

ب  أشرف  وأجلِّ كتاٍب بعد كتاب هللا  -صلى هللا عليه وسلم- وب ق ر 

 .ه هللاوهو صحيح اإلمام البخاري رحم ,تعالى
 

تين تناولتا مشكالت صحيح البخاري يوقفت على رسالتين جامعوقد       

 :وهما ودراستها من الوجهة النحوية،

مخالفة ) :بعنوان رسالة دكتوراة نوقشت في الجامعة اإلسالمية -1

القياس واألفصح في نظر النحويين واللغويين من خالل 

 .للدكتور إبراهيم صمب انجاي( جمٌع ودراسة ,الصحيحين

التي أوردها ابن مالك في كتابه  سائلرسالة ماجستير تناولت الم -2

 ,ووصفها بأنها خفيت على أكثر النحويين (شواهد التوضيح)

في  مالك لتبيين لما قال عنه ابناإليضاح وا) :وعنوان هذه الرسالة

( نحويينبأنه خفي على أكثر ال «شواهد التوضيح»كتاب 

وهي مقدمة لنيل درجة الماجستير في , إلسماعيل محمد بشير

 .جامعة أم القرى
 

رد في صحيح البخاري ومسلم والرسالة األولى تتب ع فيها المؤلف ما و      

مخالفة القياس )ثالثة أبواب  في وقد جاء الكتاب ,للقياس واألفصح امخالفً 

وطريقته في ( الدللة المعجمية مخالفة -تصريفيمخالفة القياس ال –النحوي 

ثم يبين المخالفة التي , عرض المسائل بأن يذكر القياس في المسألة أول

ثم يتبع ذلك ببيان المسألة , والشواهد من الصحيحين عليها, وردت

 . وبتعقيٍب له في نهاية كل مسألة, وتوجيهها عند النحويين

وعشرين مسألة نص   احث خمسً فقد جمع فيها البا وأما الرسالة الثانية      

, على خفائها على كثير من النحويين «شواهد التوضيح»ابن  مالك في كتابه 

ثم درس هذه المسائل عند المتقدمين على ابن مالك وعند معاصريه وعند 

ة حكم  ابن مالك على خفائها المتأخرين عنه؛ ليصل إلى مدى ا موازنً , صح 

 . ىاب ومعظم كتبه األخربين آراء ابن مالك في هذا الكت

 اإلضافة العلمية التي يقدمها هذا البحث على الدراسات السابقةأما و         
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اح صحيح البخاري من تخريج ابن مالك وتوجيهه فتبرز في  موقف شر 

وإيضاح موقفهم من قضية الستشهاد  ,للمشكالت الواردة في الصحيح

 .التوجيه والتخريج وإظهار منهجهم في ,بالحديث في إثبات القواعد النحوية
         

 .مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وفهارس :فيخطة البحث  قد جاءتو

, وأهدافه ,وأسباب اختياره, أهمية الموضوع  بي نت فيها  :المقدمة

 .وخطة البحث, ومنهج البحث ,والدراسات السابقة

 :وفيه: التمهيد

 .الستشهاد بالحديث النبويلمحة موجزة عن موقف النحويين من  -

والتصحيح لمشكالت الجامع  شواهد التوضيح)بكتاب  تعريف -

 (الصحيح

اح صحيح البخاري في هذه الدراسة وشروحهمتعريف مختصر ب -  .شر 

 

 وفيه : مشكالت صحيح البخاري النحوية والتصريفية: القسم األول

 :فصالن

 .مسألة وثالثون ستةوعددها  .المسائل النحوية المشكلة: الفصل األول

 .فقط ما مسألتان اثنتانوه. تصريفية المشكلةالمسائل ال: الفصل الثاني
 

 وتشتمل على ثالثة فصول: الدراسة المنهجية: القسم الثاني: 

 :االتفاق واالختالف في التوجيه: الفصل األول

 .ما اتفقوا عليه -

 .ما اختلفوا فيه -

 .أسباب التفاق -

 .أسباب الختالف -

 :منهجهم في التوجيه: الثانيالفصل 

 .عرض المشكالت وتوجيهاتها -

 .عزو التوجيهات واألراء -

 .الستشهاد -

 .الختيار والترجيح -

 :التقويم: الفصل الثالث

 .المحاسن -
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 .المآخذ -

 . التأثر والتأثير بين الشراح -

 

وكنت  في , قد اعتمدت في البحث على المنهجين الوصفي والتحليليو        

الحديث المشكل ثم أ حدد اإلشكال فيه وأتبعهما بذكر تخريج  أورد  كل مسألة 

ه من هؤلء الشراح ثانيً ابن مالك أوًل  وأختم بتحرير , ا ثم بتوجيه من وج 

أن هناك نزًرا  علًما, وذكر  ما يترجح لدي  من رأي فيها, المسألة نحويًّا

؛ إلغفال الشراح أو (1)يسيًرا من المشكالت النحوية خلت منها هذه الدراسة

شواهد )وقد جاء ترتيب المسائل على ورودها في كتاب , (2)غالبهم تخريجها

 (.التوضيح والتصحيح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيدال
 :وفيه

                                                           

 . 222, 221, 73, 72, 65انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 الضابط يف االختيار: أن يكون اإلشكال قد خّرجه ثالثة شراح فأكثر.  (2)



6 
 

لمحة موجزة عن موقف النحويين من  -

 .الستشهاد بالحديث النبوي

 (.شواهد التوضيح والتصحيح)التعريف بكتاب  -

 .التعريف بشّراح الصحيح وشروحهم -

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقف النحويني من االستشهاد

 باحلديث النبوي
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 :موقف النحويين من الستشهاد بالحديث النبوي

الموضوعات يعد موضوع الحتجاج بالحديث النبوي الشريف من        

وقد  ,ودراساتهم من كتابات الباحثين المتأخرين كثيرالتي دارت حولها 

شب عت هذه القضية بحثً 
 :ما كتب فيها ومن أبرز .ا وتفصياًل أ 

لالستشهاد بكالم الرسول ( القتراح)فصٌل عقده السيوطي في كتابه  -

 .(1)صلى هللا عليه وسلم

 .(2)(خزانة األدب)مة كتابه دما كتبه البغدادي في مق -

 .(3)(فيض النشر)الفاسي في كتابه يب ما ذكره ابن الط -

زواهر الكواكب لبواهر )ما أورده ابن سعيد التونسي في كتابه  -

 .(4)(المواكب

للشيخ محمد الخضر ( غةلفي ال الستشهاد بالحديث)بحث بعنوان  -

دراسات )ونشره في كتابه , (1)قد مه إلى مجمع اللغة العربية, حسين

 .(2)(في العربية وتاريخها

                                                           

 . 99-89انظر: ص  (1)

 . 15-1/9انظر:   (2)

 . 78-1/53انظر:   (3)

 . 150-2/146انظر:   (4)
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 .خديجة الحديثي. د( الشريفموقف النحاة من الحتجاج بالحديث ) -

 .محمود فجال. د( العربي الحديث النبوي في النحو) -

(, دراسة نظرية تطبيقية, الستشهاد بالحديث في المسائل النحوية) -

 ..لياسر بن عبد هللا الطريقي

إل , ا أو إثباتًالم يرد عن متقدمّي النحويين كالم في هذه المسألة نفيً و         

ا  .كالخليل وسيبويه والفراء والمبرد, أن استشهادهم بالحديث كان قلياًل جّدً

ثالثة أن  آراء النحويين فيها على  ملخص ما قيل في هذه القضيةو         

 :(3)مذاهب

ي الحسن بن الضائع وأب كأبي, مذهب المانعين :المذهب األول       

حصر المانعين في  الفاسي ابن الطيببل إن , السيوطي وافقهماو, حيان

ا من علماء العربية خالف في هذه المسألة إل ما ل نعلم أحدً »: قالإذ , هؤلء

الحسن بن الضائع في  وأبو, (شرح التسهيل)حيان في  الشيخ أبو أبداه

 .(4).«...وتابعهما على ذلك الجالل السيوطي , (شرح الجمل)

زينم :المذهب الثاني        وابن , وابن مالك, ابن خروفك,  ذهب المجوِّ

 .(5)وغيرهم, هشام

د رأى أن ولق. (6)الشاطبيك, مذهب المتوسِّطين: المذهب الثالث      

فهذا لم يقع به , قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه: الحديث ينقسم قسمين

وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص , اللسان استشهاد أهل

ان دَ م  هَ تابه ل  كك ,د بها بيان فصاحته صلى هللا عليه وسلمص  كاألحاديث التي ق  

                                                                                                                                                                      

 . 210–3/197انظر: جملة اجملمع   (1)

 . 180–166انظر: ص  (2)

 15-1/9انظر: خزانة األدب   (3)

, وموقف السيوطي فيه تفصيل. انظر: احلديث النبوي يف النحو 96شرح كفاية املتحّفظ البن الطّيب الفاسي ص  (4)
 .133العريب ص

 . 96املتحفظ صانظر: شرح كفاية   (5)

 . 404-1/402انظر: املقاصد الشافية   (6)
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هذا يصح الستشهاد به في ف, واألمثال النبوية, رٍ ج  وكتابه لوائل بن ح  

 . (1)العربية

 :وتتلخص حجج المانعين في أمرين      

 .بالمعنىتجويز الرواية : األول

ا من الرواة ثيرً ؛ ألن كمن األحاديثلحن في كثير مما روي وقوع ال: الثاني

 .كانوا من األعاجم

تجويز الرواية »( : شرح الجمل)ل ابن الضائع في وفي ذلك يقو       

ستشهاد على إثبات ال –كسيبويه وغيره–بالمعنى هو السبب في ترك األئمة 

, وصريح النقل عن العرب, على القرآن واعتمدوا في ذلك, اللغة بالحديث

لكان األولى في , ء بجواز النقل بالمعنى في الحديثيح العلماولول تصر

 .(2)«؛ ألنه أفصح العربإثبات فصيح اللغة كالم النبي صلى هللا عليه وسلم

واحتج  المانعون لما ذهبوا إليه بوجود الحديث الواحد في القصة        

األلفاظ قد وليست جميع تلك , ٍظ متعددة وروايات مختلفةا بألفاالواحدة مرويًّ 

 .صدرت منه صلى هللا عليه وسلم

إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ »: حيان قال أبوو       

القرآن في  إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى, الرسول صلى هللا عليه وسلم

 :وإنما كان ذلك ألمرين, إثبات القواعد الكلية

 .... بالمعنىأن الرواة جوزوا النقل : دهماأح     

ن الرواة مألن كثيرا  ؛ا فيما روي من الحديثأنه وقع اللحن كثيرً : الثاني    

فوقع , يعلمون لسان العرب بصناعة النحو ول, كانوا غير عرب بالطبع

 . (3)«....وهم ل يعلمون ذلك , اللحن في كالمهم

 :عن الحجة األولى المجيزون به أجابمما و         

 .الرواية بالمعنى إنما أجازها بشروط وقيودأن من أجاز -1

                                                           

 . 3/403انظر: املقاصد الشافية   (1)

 . 95نقاًل عن السيوطي يف االقرتاح ص  (2)

 . 93–92نقال عن السيوطي يف االقرتاح ص  (3)
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ذهب بعض األئمة إلى أنه ل تجوز الرواية »: قال ابن الطيب  

وكانت جميع , بالمعنى إل لمن أحاط بجميع دقائق علم اللغة

ٍر منه ك  , فيراعيها في نظم كالمه, المحسنات الفائقة بأقسامها على ذ 

 .(1)«وإل فال يجوز له الرواية بالمعنى

فإن كان هناك إبدال لفظ , أن األصل في الرواية أن تكون باللفظ -2

وإن وقع بعد ذلك شك , (2)فإنما أبدله عربي فصيح يحتج به, بمرادفه

ا إلى في بعض الروايات من غلط أو تصحيف فنزر يسير ل يقاس أبدً 

فكثير من األشعار نفسها رويت , أمثاله في الشعر وكالم العرب

أن ما في روايات الحديث من الضبط  لحظمع , (3)بروايات مختلفة

والدقة والتحري ل يتحل ى ببعضه كل ما يحتج به النحاة واللغويون 

كان , كان هذا العلم عند أقوام »: حتى قال األعمش, من كالم العرب

ا أو ا أو ألفً أحدهم ألن  يخر  من السماء أحّب إليه من أن يزيد فيه واوً 

 .(4)«داًل 

بأن  –وهي وقوع اللحن في بعض األحاديث–وعن الحجة الثانية           

ظهر له وجه من الصحة قد , ا مما ي رى أنه لحن في الحديثإن كثيرً : يقال

الك والشراح في المسائل ومن ذلك ما سير د عند ابن م, في العربية

 .المدروسة

يقتضي ترك عليها ل وجود ألفاظ غير موافقة للقواعد المتفق »وأن            

أحد الرواة في  وإنما ي حمل أمرها على قلة ضبط, الحتجاج بالحديث جملة

وإذا وقع في رواية بعض األحاديث غلط أو تصحيف . هذه األلفاظ خاصة

 . (5)«وهي حجة من غير خالف, األشعار يقع فيها الغلط والتصحيففإن 

                                                           

 . 99. وانظر: شرح كفاية املتحفظ ص 1/458فيض النشر   (1)

 .51, ويف أصول النحو ص1/15, وخزانة األدب 1/58, وفيض النشر 243-4/242انظر: تعليق الفرائد   (2)

 . 51انظر: يف أصول النحو ص  (3)

 . 52–51. وانظر: يف أصول النحو ص 178الكفاية ص  (4)

 . 176دراسات يف العربية ص  (5)
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من  -رحمه هللا-خضر حسين هى إليه الشيخ محمد الوأختم بذكر ما انت       

, مجمع اللغة العربية بالقاهرة قد تبناهو, رأي في معالجته لهذا الموضوع

 : وقد خلص إلى اآلتي, (1)ا في ذلكوأصدر قرارً 

وهو , جاج به في اللغةمن األحاديث ما ل ينبغي الختالف في الحت     

 :ستة أنواع

ما ي روى بقصد الستدلل على كمال فصاحته عليه الصالة : األول     

ونحو , (الظلم ظلمات يوم القيامة: )وقوله(, حمي الوطيس: )كقوله, والسالم

 .لمشتملة على شيء من محاسن البيانهذا من األحاديث القصار ا

 ,أو أمر بالتعبد بها, ن األقوال التي كان ي تعب د بهاما ي روى م: الثاني      

التي كان يدعو بها وكثير من األذكار واألدعية , والتحيات, كألفاظ القنوت

 .في أوقات خاصة

ان يخاطب كل قوم من العرب ا على أنه كما ي روى شاهدً : الثالث     

 .بلغتهم

فإن , وات حدت ألفاظها, ألحاديث التي وردت من طرق متعددةا: الرابع     

 .ل على أن الرواة لم يتصرفوا في ألفاظهااتحاد األلفاظ مع تعدد الطرق دلي

عربية لم ينتشر فيها  األحاديث التي دونها من نشأ في بيئة: الخامس     

 .واإلمام الشافعي, وعبد الملك بن جريج, كمالك بن أنس, فساد اللغة

ل يجيزون رواية الحديث  ما عرف من حال رواته أنهم: السادس     

وعلي بن , ةوَ ي  ورجاء بن حَ , والقاسم بن محمد ,ينير  ابن س  : مثل, بالمعنى

 . المديني

: -رحمه هللا-وخالصة ما ذهب إليه الشيخ محمد الخضر حسين          

نة في الصد ر األول جواز الستشهاد بألفاظ ما ي روى في كتب الحديث المدو 

األلفاظ التي تجيء في رواية ول ي ستثنى إل , وإن اختلفت فيها الرواية

 .(2)ل مرّد له المحّدثين بالغلط أو التصحيف غمزً أو يغمزها بعض ا, شاذة

                                                           

 م , القاهرة.1937 – 1356, عام 4/7انظر : جممع اللغة العربية, قرار االحتجاج باحلديث   (1)

 . 180–177انظر: دراسات يف العربية ص  (2)
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 التعريف بكتاب

  والتصحيح( شواهد التوضيح)
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 :)شواهد التوضيح( كتابدوافع تأليف 
لكتاب هو رغبة فضالء المحدثين والحفاظ من ابن ا السبب في تأليف       

في كتاب ورواياٍت وردت  امشكالٍت وألفاظً ح لهم َح ويصحِّ مالك أن يوضِّ 

حها في واحد حها وصح  فأجابهم إلى ذلك ووض  , للبخاري( الجامع الصحيح)

 .اوسبعين مجلسً 

من األلفاظ ما  بن مالك إذا مر  وكان الجمال »: نيُّ ال  طَ س  يقول القَ         

الرواية فيه هل : يّ ين  ون  الي   يتراءى أنه مخالف لقوانين العربية قال للشرف

ومن , ابن مالك في توجيهها حسب إمكانه شرع, كذلك؟ فإن أجاب بأنه منها

 .(1)«ثم وضع كتابه المسمى بشواهد التوضيح

ماعة من وكان السماع بحضرة ج»: وفي ذلك يقول ابن مالك        

لفظ ذو إشكال بي نت  فكلما مر  بهم, ناظرين في نسخ معتمد عليها, الفضالء

وما افتقر إلى بسط , على ما اقتضاه علمي بالعربية وضبطته ابفيه الصو

الم ما يحتاج إليه وإقامة دللة أخرت أمره إلى جزء أستوفي فيه الك, عبارة

ا إن شاء هللا والبيان تامًّ , اليكون النتفاع به عامًّ , من نظير وشاهد

 .(2)«تعالى

ا يستطيع أن يضيف دافعً ولكن الذي ينعم النظر في مباحث الكتاب           

في الغالب محل خالف بين آخر وهو تصدِّي ابن مالك لمناقشة مسائل كانت 

وا الكالم العربي ئم يستقرلسدِّ الخلل الذي رآه في مناهج الذين ل, النحويين

                                                           

 . 41–1/40إرشاد الساري   (1)

 . 1/41إرشاد الساري   (2)
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لما له من إجالل وإكبار في نفوس , يمن نصوص البخارا منطلقً , كما يجب

 .     (1)المسلمين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج الكتاب وأسلوبه:
 هذا كتاب سميته شواهد التوضيح)تدأ ابن مالك كتابه هذا بعبارة اب      

من غير أن يضع له مقدمة يبين فيها ( والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح

عالجة وإنما شرع مباشرة في م, لكتابمنهجه وطريقته ودوافع تأليفه لهذا ا

وهو , ن فصاحتها وموافقتها لكالم العربا؛ لبياألحاديث المشكلة وتوجيهها

 .الهدف الذي ألّف كتابه من أجله ودل  عليه عنوانه

                                                           

 . 11انظر: مقدمة شواهد التوضيح ص  (1)
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الموضوعات إلى ومن تقسيم , اب إذن يخلو من الترتيب والتبويبفالكت       

لف اإلشراف على إل أن  المجالس التي أتم بها المؤ, فصول أو ما يشبهها

ركت أثرها في تقسيم الكتاب على ت( الجامع الصحيح)مقابلة مخطوطات 

, ومن التسلسل العددي ,اوينا وجميعها تخلو من العنواحد وسبعين مبحثً 

كان المؤلف يفتتح كل بحث بلفظ  لتفريق بين كل بحث والذي يليهوألجل ا

وبعدها , التي يراها مشكلة( صحيح البخاري)ثم يأتي بنصوص  ,(ومنها)

ه إعرابها مبتدئً   .(1)(قلت)فظ بل توجيهَها يوجِّ

 .ة من أول الكتاب إلى آخر بحث فيهوقد سار ابن مالك على هذه الطريق    

 ومنهجه في الكتاب يقوم على إثبات نصِّ الحديث وتعيين محلِّ        

ه إعرابه مستعينً  ,اإلشكال فيه , ا بالنصوص الفصيحةا باألمثلة محتجًّ ثم يوجِّ

مً  قدِّ  . بي ن عند استدللتهوذلك , ا شواهد النثر على النظمم 

والجامع للنصوص المختارة هو ورودها في صحيح البخاري وأن          

أم جاء إشكالها  ,سواء أكانت في رواية واحدة, على رأي مالك فيها إشكاًل 

 .ات النسخ المخطوطة للجامع الصحيحبسبب الختالف الواقع في رواي

ح لك مقصود ابن مالك بـ ل يتض لكتاباولكنه عند قراءتك          

ي المنهج الذي سار عليه ما وليس ف, ؛ ألنه لم يبيّنه في الكتاب(المشكل)

 .يوضحه

دناه في هذا البحث أوضح رأيه فيه؛ إل أن محقق الكتاب الذي اعتم         

وجاء , الستعمال المطرد لألسلوب العربيالنص الوارد على خالف : بأنّه

أو لم , موا على مثله بالضرورة أو الشذوذأو حك ,منعه النحاة على وفق ما

 .(2)الكالمينبهوا على وروده في 

ابن مالك أنها  وهذا المفهوم ل ينطبق على جميع األحاديث التي عد           

ستعمال الصحيح المطرد عند ا منها جاء على وفق الألن  كثيرً  ؛(3)مشكلة

 .(1)أسلوبهام يختلف النحويون في صحة ول, العرب

                                                           

 . 13انظر: مقدمة شواهد التوضيح ص  (1)

 . 15انظر: مقدمة شواهد التوضيح ص  (2)

رادَّا على أيب حيان يف دعواه وقوَع اللحن كثريًا فيما روي -هـ يف شرحه لالقرتاح 1170قال ابن الطيب الفاسي   (3)
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ا لعدم تحديد المؤلف للمشكل أخذ يسلك طرائق عدة في التعامل ونظرً        

هات يتصدى لتصحيح توجيفتارة  ,األحاديث التي صد ر بها البحوث مع

 ,(2)ا من نّص البخاري وسيلة إلى ذلكمتخذً , خالف بين النحاة اإعرابية فيه

, (3)الحديثفي لفظ من ألفاظ وتارة يتعرض لبيان األوجه اإلعرابية الجائزة 

ا يجيز ما يشبهه من ا نحويًّ ه ابتداًء شاهدً بتَ ث  أَ ذي الحديث ال يعدُّ ا أحيانً و

 .(4)أساليب

* * * 

عيدة عن الغموض والتكلف ب, وأما لغة الكتاب فهي لغة واضحة      

وتجنب التعميم عند إصدار , تاز بالدقة والحتراز في التعبيروتم, والتعقيد

ه دون ه به ومشبّ إلى مشبّ ( شبّه)لفعل كقوله وهو يقرر تعدي ا ,(5)األحكام

غيره من أئمة وقد كان بعض المعجبين بآرائهم يخطىء سيبويه و»: باء

ل وأنه , ويزعم أن هذا الستعمال لحن ,(شبه كذا بكذا)العربية في قولهم 

وليس »: ثم يقول. «والواجب ترك الباء, يوجد في كالم من يوثق بعربيته

وسقوطها أشهر في , بل سقوط الباء وثبوتها جائزان ,االذي زعم صحيحً 

 .(6) «وثبوتها لزم في عرف العلماء, كالم القدماء

                                                                                                                                                                      

حديثًا مع املكرر ...., الرتاكيب  7275.... فهذا صحيح البخاري مشتمل على »: 60ص -من احلديث
ه, وأزال النقاب عن وجوه إشكاهلا املخالفة لظاهر اإلعراب فيه ال تكاد تبلغ أربعني, ومع ذلك بسطها شراح

)ابن مالك( فيما كتبه على صحيح البخاري, حبيث مل يبق فيها إشكال وال غرابة, وال خروج عن الظاهر, فضال 
 .  «إال نقطة يف حبر 7275عن إدعاء اللحن فيها, فما نسبة أربعني وحنوها يف 

 . 15انظر: مقدمة شواهد التوضيح ص  (1)

 . 98, 77, 59صانظر مثال:   (2)

 . 266, 256, 250, 235, 220, 101, 86انظر مثال: ص  (3)

 . 269, 265, 259, 125, وانظر فيه: ص15انظر: مقدمة شواهد التوضيح ص  (4)

 . 19انظر : مقدمة شواهد التوضيح ص  (5)

 . 156شواهد التوضيح ص  (6)
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ومن هذا على األظهر قول »: وله في إجراء المعتل مجرى الصحيحوق

 .(1)« «ن أكل من هذه الشجرة فال يغشانام» :-صلى هللا عليه وسلم-النبي 

  .(2) «التكثيرح أّن معناها في الغالب والصحي»(: رب  )وقوله عند كالمه عن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           

 . 73شواهد التوضيح ص  (1)

 . 164شواهد التوضيح ص  (2)
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 التعريف

بشراح صحيح البخاري يف هذه الدراسة 
 وشروحهم

 

 

 
 

باهتمام كبير من العلماء ( صحيح البخاري)حظي كتاب      

شرًحا وتعليقًا , وبذلوا فيه الجهود العظيمة, قديًما وحديثًا

ومن هذه الشروح ما اقتصرت عليه في هذه , واختصاًرا

 :   وفيما يلي تعريف موجز بها وبأصحابها, الدراسة

هـ 786 انيِّ مَ ر  للك  (كواكب الدراري شرح صحيح البخاريال):الشرح األول

عالم في , البغدادي, انيّ مَ ر  محمد بن يوسف بن علي شمس الدين الك  : وهو. 

تصدى لنشر العلم في بغداد ثالثين , الفقه والحديث والتفسير والعربية
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 هذا الشرحو (,شرح مختصر ابن الحاجب) :من أشهر مصنفاته, (1)سنة

ا في اثني ين جزءً في خمس وعشر ويقع ,الصحيح هو من أجّل شروحالذي 

 :هومن أبرز سمات, اعشر مجلدً 

 .الختصار في توضيح الغريب وتوجيه المشكل -

 .ضلوعه في مناقشة المسائل النحويةن الكرماني وتمكُّ  -

فلم أقف على إشكال نحوي نسب , الشديد للرواية المؤلف احترام -

؛ أورد احتمالين في لرواة سوى حديث واحدفيه إلى ا تصرفال

 .(2)أحدهما تصرف الرواة فيهتخريجه؛ 

: سائل على أسلوب المحاورة بعبارتيفي كثير من الم اعتمدأن مؤلفه  -

 .(3)هنوهو أسلوب يفترض السؤال ويجيب ع(. قلت  , )(فإن قلتَ )

, المشكلة من إيراد توجيهات ابن مالك للمسائل أكثر الكرمانين أ -

(5)ةكثيرمرات ا إلى اسمه وكتابه في ومشيرً , (4)ا باسمه تارةمكتفيً 
. 

 .أن الكتاب يعد عمدة لمن جاء بعده من الشراح -
 

 . هـ 794 يِّ ش  كَ ر  للز  ( أللفاظ الجامع الصحيح التنقيح) :الشرح الثاني

, التركي األصل, الزركشي, بدر الدين, ر بن عبد هللاهاد  محمد بن بَ  :وهو

ني بالفقه واألصول والحديث ,المصري البرهان في ) :من مصنفاته ,ع 

ومن أبرز سمات , الذي يقع في ثالثة مجلدات هذا الشرحو, (6)(علوم القرآن

 :الكتاب

لصحيح البخاري يختار فيه المؤلف ما هو  اا مختصرً يعد شرحً أنه  -

 .بحاجة إلى شرح وبيان

                                                           

 . 6/294, وشذرات الذهب 280-1/279, وبغية الوعاة 5/77انظر: الدرر الكامنة   (1)

 . 3/165انظر: الكواكب الدراري   (2)

, 5/89, 4/154, 4/128, 4/25, 3/112, 3/47, 2/152, 2/68, 1/153انظر: الكواكب الدراري  (3)
6/18 ,9/42 ,11/199 ,21/46 ,21/221 . 

 .24/128, 9/37, 9/4, 8/215, 5/89, 4/237, 4/154, 4/128, 1/40انظر: الكواكب الدراري  (4)

 . 21/221, 21/46, 19/45, 19/76, 3/65, 1/155, 1/40, 1/18انظر: الكواكب الدراري  (5)

 . 336-6/335, وشذرات الذهب 18-4/17انظر: الدرر الكامنة  (6)



20 
 

صعوبة البحث فيه؛ فقد يترك المؤلف كتابًا مع أبوابه من الجامع  -

 .الصحيح

ا تميز الشرح بالتحّري -  .في ضبط المفردات نّصً

وأكثر أيًضا من إيراد أقوال , (1)أن مؤلفه اعتمد كثيًرا على ابن مالك -

بَر ي وتوجيهاته ك  أبي البقاء الع 
إعراب )ولعل السبب في أن كتابه , (2)

 .من أوائل المصنفات في هذا الباب( الحديث

 . هـ 828 ينيِّ ام  مَ للدَ ( الصحيح مصابيح الجامع) :الشرح الثالث

س في , ولد في اإلسكندرية ,دمامينيعمر ال أبي بكر محمد بن: وهو ودر 

تعليق الفرائد على تسهيل ): من مصنفاته, جامع األزهر: منها, عدة مدارس

 :ومن أبرز سماته, شرح الذي يقع في عشرة مجلداتهذا الو, (3)(الفوائد

 .(4)الشرحأن العتراض والستدراك على النحويين سمة بارزة في  -

فإن )أن المؤلف يعتمد في عدد من المسائل على أسلوب المحاورة  -

 .(5)(قلت  , قلتَ 

 .(6)أن المؤلف أكثر فيه من العتراض والستدراك على الزركشي -

                                                           

 -1/207, 1/296, 1/166, 1/131, 80-1/79, 1/66, 1/37, 16-1/15, 1/6انظر: التنقيح  (1)
208 ,1/412 ,1/414 ,1/423 ,2/472 ,2/507 ,2/526 ,2/531 ,2/577 ,3/1136 ,

3/1161 . 

, 3/1046, 860-859, 696, 612, 2/577, 2/490, 289, 218, 132, 1/82انظر: التنقيح  (2)
1069 ,1105 . 

 . 67-1/66, وبغية الوعاة 187-7/184انظر: الضوء الالمع   (3)

, 246-3/245, 3/180, 3/21, 250-2/249, 87-2/86, 50-2/49, 128-1/127انظر مثال:   (4)
4/211-212 ,4/221-222 ,5/176-177 ,5/261-262  ,6/27 ,9/332-333  . 

 . 9/246, 307-7/306, 4/26, 56-2/55انظر مثال:   (5)

, 262-5/261, 4/222, 246-3/245, 22-3/21, 20-3/19 ,2/309, 1/218انظر مثال:   (6)
. وقد مجع هذه التعقُّبات د علي بن سلطان احلكمي يف كتاب مساه: )تعقبات  2/249-250, 5/373

على اإلمام بدر الدين الزركشي يف كتابه  «مصابيح اجلامع الصحيح»العالمة بدر الدين الدماميين يف كتابه 
 يف القضايا النحوية والصرفية واللغوية, توجيه وعرض( نشر دار البخاري. «صحيحالتنقيح أللفاظ اجلامع ال»
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فلم أقف على حديث ينسبه إلى , احترام المؤلف الشديد للرواية -

 .تصرف الرواة

 .(1)القاعدة المطّردةمحاولة المؤلف في التوجيه النحوي عدم مخالفة  -

 . هـ852ر جَ لبن حَ ( بشرح صحيح البخاري فتح الباري) :الشرح الرابع

قَ أحمد بن علي ال :وهو  ,المصري المولد والمنشأ والوفاة, الك نانيّ  النيّ َعس 

( تهذيب التهذيب) :من أشهر مصنفاته, المشهور بابن َحَجر, الشافعي

الصحيح  الجامع يعد من أهم شروحالذي ( فتح الباري)و( تغليق التعليق)و

ويقع الكتاب في ثالثة عشر مجلًدا إضافة إلى , (2)اوأشهرها وأكثرها انتشارً 

 :من أبرز سمات هذا الشرحو(, هدي الساري)مقدمة وافية سماها 

نيُّ عنه   - طاَل  وشهرته وانفراده بما اشتمل عليه من »: ما قال القَس 

, والفوائد الفقهية تغني عن وصفه الفرائد الحديثية والنكات األدبية

بجمع طرق الحديث التي قد  –كما نبه عليه شيخنا-لسيما وقد امتاز 

 .(3)«يتبين من بعضها ترجيح أحد الحتمالت شرًحا وإعرابًا

وذلك في مناقشاته لعدد , أن شخصية المؤلف النحوية واضحة جلية -

 .واعتراضه على آرائهم واستدراكه عليهم, من النحويين

 .الوضوح وعدم التكلف في توجيه األحاديث نحويًّا -

وفيه ما يدل على قوة الحفظ وسعة , استعماله أسلوب اإلحالة  -

 .(4)الطالع

أن المؤلف حرص حرًصا شديًدا على ضبط المفردات اللغوية  -

: ورابًعا»: وقد عب ر عن ذلك بقوله, الغريبة وقام بإيضاح معانيها

تقدم أسماًء وأوصافًا مع إيضاح معاني أضبط  ما يشكل من جميع ما 

 .(5)«ونحو ذلك, والتنبيه على النكت البيانية, األلفاظ اللغوية

أن المؤلف يمتاز بحرصه الشديد على نسبة األقوال واآلراء  -

 .ألصحابها
 

                                                           

 . 333-9/332, 6/27, 250-2/249, 87-2/86انظر مثال:   (1)

 . 270-7/268, وشذرات الذهب 36-2/35انظر: الضوء الالمع   (2)

 . 1/42إرشاد الساري   (3)

 . 12/419, 10/232, 10/36, 7/40,  5/84, 1/576, 1/93انظر مثال:   (4)

 . 6هدي الساري مقدمة فتح الباري ص  (5)
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 . هـ 855 يِّ ن  ي  للعَ (  شرح صحيح البخاري عمدة القاري)  :الشرح الخامس

, الَعي نتَابي المولد ,الحلبي األصل, بدر الدين, محمود بن أحمد :وهو

شرح ) :من مصنفاته ,ع ني بالحديث والفقه والعربية, الحنفي, القاهري

ومن  ,اهذا الشرح الذي يقع في أربع وعشرين جزءً و, (1)(شواهد األلفية

 :أبرز سمات الكتاب

 .المفرداتاإلسهاب والتوسع في شرح األحاديث وإيضاح   -

فكان ينقل الورقة أو ما , إفادة كبيرة( فتح الباري)أن المؤلف أفاد من  -

وأكثر من التعقبات , (2)هو أقل أو أكثر دون عزٍو لصاحبه

 .والستدراكات عليه

أن المؤلف اعتنى في أول جزأين من الكتاب بذكر تراجم الرواة  -

ألسئلة وبيان األنساب واللغات واإلعراب والمعاني والبيان وا

قال عنه . ثم بعد ذلك ترك كثيًرا من هذه المباحث, واألجوبة

واستمد فيه من فتح الباري كان فيما قيل يستعيره من : »القسطالني

البرهان ابن خضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع وطّوله بما 

تعمد الحافظ ابن حجر في الفتح حذفه من سياق الحديث بتمامه، 

اجم الرواة بالكالم وبيان األنساب واللغات وإفراد كلٍّ من تر

واإلعراب والمعاني والبيان، واستنباط الفرائد من الحديث واألسئلة 

 .(3)«واألجوبة وغير ذلك
 

 . هـ 911للسيوطي ( شرح الجامع الصحيح التوشيح) :الشرح السادس

من األئمة في  ,جالل الدين السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر: وهو

اإلتقان في علوم ) :منها, له مصنفات عدة ,الحديث والتفسير والفقه والنحو

هذا و, (4)(في أصول النحو وجدله القتراح)و( همع الهوامع)و( القرآن

 :ومن أبرز مالمحه, الشرح الذي يقع في عشرة مجلدات

 .الختصار الشديد في الشرح -

 .أو تعليق إغفال المؤلف أحاديث بأكملها دون شرح -

 .فكأنه مختصر له(, فتح الباري)تأثره الشديد بكتاب  -
 

                                                           

 . 135-1/131, والضوء الالمع 11-16/8انظر: النجوم الزاهرة   (1)

 . 127انظر: املدخل إىل فتح الباري ص  (2)

 . 1/43إرشاد الساري   (3)

 . 55-8/51, وشذرات الذهب 70-4/65انظر: الضوء الالمع   (4)
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 نيِّ ال  طَ س  للقَ ( شرح صحيح البخاري إرشاد الساري) :الشرح السابع

 نيّ ال  طَ س  القَ , شهاب الدين, بن أبي بكر أحمد بن محمد: وهو. هـ923

شرح ) :من مصنفاته ,المحدِّث الفقيه المقرئ ,الشافعي, المصري, األصل

 :من أبرز سماتهو, هذا الشرح الذي يقع عشرة مجلداتو ,(1)(صحيح مسلم

 .العناية بتراجم الرواة وضبط أسمائهم وكناهم وأنسابهم باختصار -

 .الهتمام الكبير بذكر الفروق بين الروايات -

أنه يعتمد كثيًرا على الشروح السابقة كالكرماني والدماميني وابن  -

 .المجموع آلراء سابقيهفهو بمثابة , حجر والعيني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 القسم األول
                                                           

 . 123-8/121, وشذرات الذهب 104-3/103الضوء الالمع انظر:   (1)



24 
 

 
 مشكالت صحيح البخاري النحوية والتصريفية

     

 :وفيه فصالن
 

 .المسائل النحوية المشكلة: الفصل األول

 

 .المسائل التصريفية المشكلة: الفصل الثاني     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ولالفصل األ

 

 ةلنحويمشكالت صحيح البخاري ا
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ا 
ً
 مجع

ً
ا ومناقشة

ً
 وتوثيق

 

 

 

 

 

 )إذا( املضي إفادة: إفادة )إذ( االستقبال, واألوىل املسألة

 األثر:
 .(1)«كَ م  و  قَ  كَ ج  ر  خ  ي   إذ   ايًّ حَ  ون  ك  ي أَ ن  تَ ا لي  يَ »: لٍ فَ و  نَ  بن   ةَ قَ رَ وَ قول     

  :اإلشكال

 .في إفادة الستقبال( إذا)فقة لـ موا( إذ)استعمال 

 :(2)موقف ابن مالك
النحويين غفلوا عن  أن أكثرو, صحيح أشار إلى أن هذا  الستعمال       

, (3) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ : وأن  منه قوله تعالى, التنبيه عليه

 (4) چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  ٹ  ٹچ: وقوله تعالى

كقوله  ,(إذ)بمعنى ( إذا)استعملت ( إذا)بمعنى ( إذ)وأنه كما استعملت        

ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې        ى  ى  چ: لىتعا

ڃ  چ  :وقوله تعالى, (5) چائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ        ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ

                                                           

 .  1/4صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي, باب حدثنا حيىي بن بكري:   (1)

 . 63 – 62انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 . 39سورة مرمي, من اآلية:   (3)

 . 18سورة غافر, من اآلية:   (4)

 . 156سورة آل عمران, من اآلية:   (5)
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 چڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ   
 والنفضاض (ما ماتوا لو كانوا عندنا)ألن , (1)

 .مقامها( إذا)وقد قامت  (إذ)فالموضعان صالحان لـ, ا مضىواقعان فيم

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

ل النحويين لهذا استدرك الكرماني هنا على ما قاله ابن مالك من إغفا     

بل هو من وظيفة  ,يس التنبيه عليه من وظيفة النحاةل»: الستعمال بقوله

خبار إك ,هبوقوع اا لآلتي موضع الماضي قطعً ما وضعً وذلك إ ,أهل المعاني

لسامع للصورة اآلتية في مشاهدة ا اأو استحضارً , هللا تعالى عن المستقبل

ا ا لإلخراج وتعجبً استبعادً  ؛(ي  خرج  م   وَ أَ : )ولذلك قال ,اا وتعجيبً تعجبً 

 .(2)«منه

ووافق الزركشيُّ      
 .ابَن مالك فيما ذكره (3)

وأن  اآلية , ثبتون مثل هذاأن  الجمهور ل ي امبيِّنً , (4)وكذا الدماميني     

 .عندهم متأولة

ه   ,وأما ابن  حجر فأورد ما قاله ابن  مالك       عليه غير وذكر بأن ه أقر 

النحاة لم يغفلوه بأن  (5)وتعق به شيخنا شيخ اإلسالم»: ثم أتبع ذلك بقوله ,واحد

استعمل : وقالوا في مثل هذا, وأولوا ما ظاهره ذلك, بل منعوا وروده

ثم أشار ابن  ,(6) «منزلتهمضّي لتحقق وقوعه فأنزلوه الصيغة الدالة على ال

وما ذكره غيره فيه , ارتكاب مجاز د عاه ابن مالك فيهما ا أن   حجر إلى

لَىمجازَ أن  و, ارتكاب مجاز لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل »؛ هم أو 

ية في هذه للصورة اآلت اأو استحضارً , ا لوقوعهي صورة المضي تحقيقً ف

 .ذا الستعمالقف ابن  حجر هنا من همو لي ولم يتبي ن. «دون تلك

                                                           

 . 11سورة اجلمعة, من اآلية:   (1)

 . 1/40الكواكب الدراري   (2)

 . 1/14انظر: التنقيح   (3)

 . 1/42انظر: مصابيح اجلامع   (4)

 هو البلقيين, كما سريُِد عند القسطالين الحًقا.  (5)

 . 1/26فتح الباري   (6)
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أورَد  أن بعد –إذ قال , نقله ابن حجر من اعتراضما  ق َب العينيُّ عَ وتَ         

ه عليه  :(1)وقال بعضهم»: -رأي ابن مالك  هذا الذي ذكره ابن مالك قد أقر 

.. ..شيخنا بأن النحاة لم يغفلوا عنه؛ بل منعوا وروده  وتعقبه ,غير واحد

وإنما هو  ,م؛ ألن التنبيه على مثل هذا ليس من وظيفتهبل غفلوا عنه: قلت  

 .وهو ما أشار إليه الكرماني آنفًا .(2)«من وظيفة أهل المعاني

: بقوله (بل منعوا وروده) :إياه عندما قال ثم أكمل العيني اعتراضه       

  .(3)!«قد ورد في القرآن في غير ما موضعو ذلك كيف يصح»

ينافي قوله  ؛ مبيِّنًا أن ذلك(....وأولوا ما ظاهره) :كذلك عندما قالو       

َب من ,(منعوا وروده) وإنما هو , التأويل إليهم وهو ليس إليهم تهنسب وتَعج 

 .إلى أهل المعاني

مشيًرا إلى  (الخ... ومجازهم أولى) :ثم اعترض العينيُّ قوَل ابن حجر       

عل ه ابن مالك له لهم هو عين ما التعليل الذي عل  ؛ ألن بعيٌد عن األولوية» أنه

فمن أين  ,وبالعكس( إذا)في المستقبل كـ( إذ)استعمل  :في قوله

 .(4)!«األولوية

حهو ,قوَل ابن مالك فيه وذكر السيوطيُّ          .(5)صح 

اح الصحيح (6)وكعادة القسطالني       وتعقُّب  ,في إيراد آراء سابقيه من ش ر 

, ابن مالك من إجازة هذا الستعمالفقد أورد هنا ما ذكره  ,بعضبعضهم ل

لين بأن  المؤو (7)وأن  البلقيني أيضاً ع ورض, ب البلقيني لهوأتبعه بذكر تعقُّ 

 .ونليسوا النحويين بل البيانيُّ 

 املناقشة:
 ,ل فيها أن تكون للوقت الماضيواألص, من الظروف المبني ة( إذ)        

المعنى إلى إفادة الستقبال كـ وقد تخرج عن هذا , (محمد إذ  قمتقام ): نحو

                                                           

 يقصد ابن حجر.   (1)

 . 59 – 1/58عمدة القاري   (2)

 املرجع السابق.  (3)

 املرجع السابق.  (4)

 . 1/142انظر: التوشيح   (5)

 . 1/66انظر: إرشاد الساري   (6)

 . 59 – 1/58, والعيين 1/40ممن عارضه كما مّر: الكرماين   (7)
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وقد تخرج عن هذا , ا للمستقبلأن  تكون ظرفً ( إذا)الغالب في  كما أن ,(إذا)

 : هذه المسألة على ثالثة أحوالفي  النحويونو ,المعنى إلى إفادة المضي

وقوع أحدهما ولم يشر إلى , للمستقبل( إذا)و, للماضي( إذ)من ذكر أن -1

 .(1)موقع األخرى

موقع  (إذا) تقع وأن, في إفادة الستقبال( إذا) موقع (إذ) تقع أن  من أجاز -2

, (3)وابن األنباري, (2)صاحب العين: وعليه, في إفادة المضي( إذ)

, (7)وابن هشام, (6)والمرادي في ظاهر كالمه, (5)ابن مالكو ,(4)والعكبري

 .(8)وغيرهم

 وعليه ,ما ظاهره وقوع ذلك أّولو, (إذا)بمعنى(إذ)مجيءمنع من -3

إفادة  في؛ بل هي على بابها (إذ)بمعنى ( إذا)وكذلك منع مجيء , (9)الجمهور

لتَ م  ا ذلك فَ مً م وه   دَ رَ وَ وما  ,الستقبال حه , (10)وعليه أكثر المحققين, أو  وصح 

ول ( إذا)موضع ( إذ)والصحيح أن ه ل يقع »: حيان قال أبو, (11)المغاربة

 .(12)«موضعها( إذا)

                                                           

 . 202, واألزهية ص3/175, واألصول 2/54, واملقتضب 232, 4/229, 3/60انظر مثال: الكتاب   (1)

 . 8/104انظر: كتاب العني   (2)

 . 119-118انظر: األضداد ص  (3)

 , واإلشارة يف املوضعني مقتصرة على أن )إذ( تفيد االستقبال.2/1122, 1/359انظر: التبيان   (4)

 . 213-2/212, وشرح التسهيل 63 – 62انظر: شواهد التوضيح ص  (5)

 . 371, 188انظر: اجلىن الداين ص  (6)

 . 214, 184انظر: مغين اللبيب ص  (7)

, 1/506, واملساعد 4/190,197,204,207, والربهان يف علوم القرآن 197-196الصاحيب صانظر:   (8)
 .  2/852وحاشية الصبان 

 . 3/172, ومهع اهلوامع 184ُنِسب الرأي للجمهور يف: مغين اللبيب ص  (9)

 .  371, وانظر فيه ص188ذكر ذلك املرادي يف اجلىن الداين ص  (10)

 . 1/506, واملساعد 371, 188الداين صانظر: اجلىن   (11)

 وأشار يف البحر احمليط, 7/312, 1/109, وإليه ذهب يف التذييل والتكميل 3/1409ارتشاف الضرب   (12)
 أنه يقع التجوز يف استعمال )إذ( مبعىن )إذا(. إىل 7/628, 4/79
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والذي يترجح عندي ما ذهب إليه ابن مالك من جواز وقوع أحدهما       

, موقع األخرى؛ ألن األدوات قد يقع بعضها موقع بعض؛ لعتبارات بالغية

 .(1)ت درك من الموقف وتتضح من السياق

 

 

 

 

 

 

  فعل : جميءلثانيةاملسألة ا
ً
  الشرط ا وجوابالشرط مضارع

ً
 اماضي

 و األثر:احلديث 
ف َر  ات َسابً واح   اانً ر  إيمَ ةَ القَد  لَ ي  يَق م  لَ  ن  مَ » :-مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  الن   ول  قَ   غ 

َم م  قَ ا تَ مَ  له    .(2)«هب  ن  ذَ  ن  د 

يفٌ ج  ٍر رَ ك  ا بَ إن  أبَ » :-اهَ ن  عَ  ي هللا  ض  رَ - ةَ شَ ائ  عَ  ول  وقَ   كَ امَ قَ ى يَق م  مَ تَ مَ ,ٌل أَس 

 .(3)«َرق  

  :اإلشكال  

ف رَ ) الشرط وابجا ومضارعً ( يَق م  )فعل الشرط  وقوع  .اماضيً ( َرق   -غ 

 :(1)موقف ابن مالك
                                                           

 . 26القرآنية والنحوية ص , وأسلوب )إذ( يف ضوء الدراسات 1/145انظر: دراسات ألسلوب القرآن   (1)

 . 1/16صحيح البخاري:كتاب اإلميان, باب قيام ليلة القدر من اإلميان:   (2)

 . 4/182صحيح البخاري: كتاب األنبياء, باب لقد كان يف يوسف وإخوته:   (3)
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النحويين يستضعفون هذا  إلى أن   واألثر أشار في توجيهه للحديث

الصحيح الحكم أن و .(2)بالضرورة امخصوصً  يراه وبعضهم, الستعمال

وكثرة صدوره عن فحول  ,لثبوته في كالم أفصح الفصحاءا؛ بجوازه مطلقً 

 :(3)عشىاألكقول  ,الشعراء

ر د       قَ م  جَ  ن  م   مـا يـ  د  فَـر  ـر د  ـيعٍ بَـع  ن ذ   ـه               وما يـ  د  م  قَـٍة ي ف ر  بع 

 اعَ ـَجـمَ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  :ممااا يؤيااد هااذا السااتعمال قولااه تعااالىأن و         

علااااى الجااااواب الااااذي (ظل اااات)فعطااااف  (4) چٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٹ

ا ل ي عطاف علاى الشايء غالبًاأشار إلاى أناه و, وهو ماضي اللفظ(, لزِّ نَ ن  )هو

أ َشاانَ  إن  (: لنناازِّ )محاال ( تظل اا)وتقاادير حلااول , إل مااا يجااوز أن يحاال  محل ااه

ل خاضعينل  ظَ   .ت أعناقهم لما ن نزِّ

 موقف الشراح:

                                                                                                                                                                      

 . 69-67انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

نصَّ على أن أكثر النحويني خيصونه بالضرورة. ومصطلح الضرورة عند ابن  1385يف شرح الكافية الشافية ص  (2)
مالك مغاير ملا يراه مجهور النحويني, فالضرورة عنده: ما ال مندوحة للشاعر عنه بأن مل ميكنه اإلتيان بعبارة 

(. 1/300ح الكافية الشافية )انظر ( وشر 1/367, 1/202)انظرأخرى, وقد صرَّح بذلك يف شرح التسهيل 
عند اجلمهور: ما وقع يف الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم ال؟ ومل يشرتطوا يف الضرورة أن والضرورة 

يضطر الشاعر إىل ذلك يف شعره, بل جوَّزوا له يف الشعر ما مل جيز له يف الكالم؛ ألنه موضع قد ألفت فيه 
الضرورة عند اجلمهور واسعة املدلول تشمل كل بيت خيالف القاعدة. وأما على الضرائر. فعلى ما سبق تكون 

رأي ابن مالك فإن ما جيد الشاعر عنه بدال ال يعد ضرورة, بل نوع من التغيري جيوز يف الشعر والنثر على حد 
لفاظ سواء. والذي يرتجح لدّي ما ذهب إليه اجلمهور؛ لعدم متكن كل شاعر من استحضار البدائل من األ

ختليص الشواهد , و 2/566والرتاكيب اليت ال ضرورة فيها حال إنشاده.  ينظر: شرح اجلمل البن عصفور 
والقول املبني يف الضرورة الشعرية عند النحويني , 2/214 ,499-1/488 , واملقاصد الشافية83-82ص
 . 36-21ص

 . 374الك صوشرح العمدة البن م ,110ديوانه صالبيت من البسيط, وهو يف:   (3)

 . 4سورة الشعراء, اآلية:   (4)
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غفاًل  في الحديث اإلشكال عن (1)أجاب الكرماني         النحوي  الجانب م 

ة  التعبير في قيام ليلة القدر أبدى نكتةً لطيفةً لعل   إذ ,ا الجانب البالغيمبيِّنً 

ي جوابه بخالف الحديثين اآلخرين وبالماضي ف, بلفظ المضارع في الشرط

, فيهمافبالماضي  (3) «...انَ ضَ مَ رَ  امَ قَ  ن  مَ »و, (2)«...انَ ضَ مَ رَ  امَ صَ  ن  مَ »

وهي أن قيام رمضان وصيامه محقق الوقوع فجاء بلفظ يدل عليه بخالف 

أن وأضاف , ذا ذكره بلفظ المستقبلقيام ليلة القدر فإنه غير متيقن فله

لمغفرة في زمن الستقبال؛ الجواب لم يطابق الشرط في الستقبال مع أن ا

, من هللا تعالى على عباده بأنه متيقن الوقوع متحقق الثبوت فضاًل  اإشعارً 

 .(4)  چڈ  ڈ  ژ  چ  :وهو نظير

 ,ابَن مالك في إجازة هذا الستعمال (6)والدماميني (5)ووافق الزركشي       

 .على قلته الزركشي نص  و

أنه من ب الحديث على جواز المسألةوتعق َب ابن  حجر الستدلل بهذا         

وأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هريرة بلفظ , تصرف الرواة

ثم ذكر أن النسائي رواه عن محمد بن , في الشرط والجزاء (7)[المضارع]

 ر  د  القَ  ةَ لَ ي  لَ  م  ق  يَ  ن  مَ » :بي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظعلي بن ميمون عن أ

                                                           

 . 1/153انظر: الكواكب الدراري   (1)

 .  1/22: باب صوم رمضان احتسابا من اإلميانانظر: صحيح البخاري: كتاب اإلميان,   (2)

 . 1/22: باب تطوع قيام رمضان من اإلميانانظر: صحيح البخاري: كتاب اإلميان,   (3)

 . 1اآلية: سورة النحل, من   (4)

 .  1/36انظر: التنقيح   (5)

 . 1/126انظر: مصابيح اجلامع   (6)

نبَّه املشرف على هذا البحث على وجود حتريف يف هذه اللفظة, وأن الصواب )املاضي(؛ ألن البخاري روى   (7)
عن أيب هريرة بلفظ: )من قام  4/115, والفتح 2/672احلديث يف كتاب الصيام, باب فضل قيام ليلة القدر 

من الزهري, عن أيب سلمة  -ا حفظوأمي–ليلة القدر ... ُغِفَر ...(, ويف سند البخاري قال: )سفيان: حفظناه 
 عن أيب هريرة(, مث قال البخاري: )تابعه سليمان بن كثري عن الزهري(.

فتبنيَّ مما سبق أن الرواية املشهورة للحديث هي بلفظ املاضي, وقد رواها كذلك مسلم ومالك وأبو داود        
والنسائي والرتمذي والدارمي وابن ماجه وأمحد والفاريايب وعبد الغين املقدسي, كلهم من طرق متعددة عن أيب 

 (.4/14)انظر: إرواء الغليل لأللباين سلمة عن أيب هريرة. 
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اب بن عن أحمد بن عبد الوه م عن الطبرانيي  عَ ورواه أبو ن   , (1) «هلَ  ر  فَ غ  ي  

ا انً مَ ا إي  هَ ق  اف  وَ ي  فَ  ر  د  القَ  ةَ لَ ي  م لَ ك  د  أحَ  وم  ق  ل يَ » :ة عن أبي اليمان ولفظهدَ ج  نَ 

فوضح أن ذلك » :قال ابن حجر،(2) «هب  ن  ذَ  ن  م   مَ د  قَ ما تَ  له   هللا   رَ فَ ا إل غَ ابً سَ ت  واح  

 .(3)«من تصرف الرواة بالمعنى؛ ألن مخرج الحديث واحد

ل َم ل يجوز أن : لقائٍل أن يقول» :ب  العينيُّ ابَن حجر بأن قالوتعقّ        

يكون تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني؟ وأن ما رواه البخاري 

 (4) «.... بل األمر كذا ,بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللفظ النبوي

بن ميمون عن أبي اليمان ل  أن رواية محمد بن عليواحتج  لختياره هذا ب

رواية أحمد بن عبد الوهاب بن أن و, خاري عن أبي اليمانتعادل رواية الب

ثم أشار إلى أن , رواية البخاري عنه ل تعادل كذلك اليمان ة عن أبيدَ ج  نَ 

لفظ حديث الطبراني ينادي بأعلى صوته بوقوع التغيير والتصرف من »

واإلثبات موضع الشرط والجزاء في رواية الرواة فيه؛ ألن فيه النفي 

 . (5)«البخاري ومسلم

فااي  وماان وافقااه لباان حجاار اسااتدرَك علااى اباان  مالااكوقباال تََعقُّب ااه هااذا       

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ السااااتدلل باآليااااة 
علااااى أن تااااابع  (6)

ل نساالِّم أن تااابع الجااواب جااواب باال هااو فااي حكاام » :الجااواب جااواب فقااال

أنه يغتفر فاي التاابع ماا : أي, (7)«وفرق بين الجواب وحكم الجواب ,الجواب

 .ل يغتفر في المتبوع

                                                           

 (. 3398, حديث )3/403انظر: السنن الكربى للنسائي   (1)

مل أقف على الرواية يف املستخرج بلفظ )فيوافقها( من طريق الطرباين, وقد رواها الطرباين يف كتابه )ُمسَند الشَّاِميِّني   (2)
 (.3343(, حديث )4/294

 . 92-1/91فتح الباري   (3)

 . 1/227عمدة القاري   (4)

 . 1/227القاري عمدة   (5)

 . 4سورة الشعراء, من اآلية:   (6)

 . 1/227عمدة القاري   (7)
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ا؛ ألنه وقع في كالم وموقف العيني هو إجازة هذا الستعمال مطلقً        

 . (1)أفصح الناس وفي كالم عائشة الفصيحة

نه يميل كأف, قوَل ابن حجر بأنه من تصرف الرواة (2)وأورد السيوطي      

 .إلى رأيه

فيه بعَض آراء سابقيه من الشراح كالكرماني وابن  (3)وذكر القسطالني      

بين  اسوى اإلشارة إلى أن في هذا الستعمال نزاعً , حجر دون إضافة

 .  األكثرين على المنع النحويين وأن  

 املناقشة:
تقتضي  ,يرى جمهور النحويين أن أدوات الشرط التي تجزم فعلين         

وأن  هذين , الشرط وآخر يكون جزاًء له فعل كل واحدة منها فعال يسمى

 :(4)على النحو اآلتيهي , الفعلين يأتيان على صور

  چچ  ڇ  ڇ  چ : ىنحو قوله تعال, أن يكونا مضارعين:الصورة األولى 

(5). 

 . (6) چ پ  پ  پچ  :نحو قوله تعالى, أن يكونا ماضيين: الصورة الثانية

نحااو قولااه , اوالجااواب مضااارعً , اأن يكااون الشاارط ماضاايً : الصااورة الثالثااة

(7)  چ گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱچ: تعالى
. 

ومجيء هذه , اا والجواب ماضيً أن يكون الشرط مضارعً : الصورة الرابعة

 :ثالثة أقوالخالٍف بين النحويين على الصورة محلُّ 

 .وهو رأي ابن مالك كما سبق ,مطلقًا الجواز : األول 
                                                           

 املرجع السابق .  (1)

 . 200-1/199انظر: التوشيح   (2)

 . 1/120انظر: إرشاد الساري   (3)

 . 4/376, والتصريح مبضمون التوضيح 3/1278, وتوضيح املقاصد 91-4/90انظر: شرح التسهيل   (4)
 . 19سورة األنفال, من اآلية:   (5)

 . 8سورة اإلسراء, من اآلية:   (6)

 . 20سورة الشورى, من اآلية:   (7)
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أنه أقل الصور في الختيار والحسن مع : أي, جوازه على قل ة: الثاني

 .(1)جوازه، وهو قول جمهور النحويين

 يوأب, (2)وهو رأي ابن عصفور, في النثر وجوازه في الشعر المنع: لثالثا 

 .(5)النحويينجمهور ن سب هذا القول لو ,(4)وابن هشام في رأي له ,(3)حيان

أن  إعمال األداة في فعل  هذا الستعمال نع  مومما قيل في علِّة         

وهو , كتهيئة العامل للعمل ثم قطعه عنه, اثم مجيء الجواب ماضيً , الشرط

 .(6)غير جائز

 إذ اعترض األزهريُّ  ممن انتصر لمذهب المانعين من المتأخرينو        

تي استشهد بها إعراب اآلية الو «ر  د  القَ  ةَ لَ ي  لَ  م  ق  يَ  ن  مَ »إعراب الحديث السابق 

روايته  ولألكثرين أن يجيبوا عن الحديث بأنه يجوز»: قالو ,الفراء

فر في التابع ما ل ي غتفَر وعن اآلية بأنه ي غتَ , في الدليل افليس نصًّ , بالمعنى

 . (7)«في المتبوع

ح        ستعماللز هذا اهو القول بجوا عندي في هذه المسألة والذي يترج 

ن ه س  ه وح  ود  جاء ما  ولمن منعه وحمل, لمن أجازه مطلقًا اخالفً  ,مع قل ة  ور 

 . منه على الضرورة

 :(8)الراجزقول  ن الشواهد على هذا الستعمالمو     

                                                           

, 74ومعاين احلروف للرماين ص, 212, واجلمل ص2/59, املقتضب 2/276انظر: معاين القرآن للفراء   (1)
للشلوبني, ورصف املباين  2/519وشرح املقدمة اجلزولية  -151والتوطئة ص, 1/414والتبصرة للصيمري 

 . 4/186, وأوضح املسالك 187ص

 . 1/275, واملقرب 2/201, 1/626انظر: شرح اجلمل   (2)

  . 4/1886انظر: ارتشاف الضرب   (3)

 . 1424انظر: مغين اللبيب ص  (4)

, ومهع 4/376, والتصريح مبضمون التوضيح 3/256, وشرح األمشوين 3/1278انظر: توضيح املقاصد  (5)
 . 4/322اهلوامع

 . 4/1431, وحاشية الصبان على شرح األمشوين 4/377انظر: التصريح مبضمون التوضيح   (6)

 . 4/377التصريح مبضمون التوضيح   (7)

(, ولسان 3)حتقيق: نعمان أمني طه, دار املعارف مبصر, ط 1041ملحق ديوانه صالبيت من الرجز, جلرير يف:   (8)
, وليس يف 68, وشواهد التوضيح ص6/149وُنسب لرؤبة يف: التكملة للصاغاين , 12/554العرب )هلم( 
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ل  ـمَ                                    ـه تَ ــدَ ـَق فـي أش  ا يـ  ــمَ ـلَ ـاقـ      ا         ــهـ 

 :(1)وقول اآلخر

ني ب  ـيَ  ن  مَ  ـَجـا بَ كَ          ه             ــن  ـت  م  ـن  ك  يِّئ ٍـسَ ك ـد  ه   ـنَ ـي  ـالـش   َحـل ـقـ 

 يـد  ر  والـوَ 

 :(2)وقول اآلخر

ر م   ل   ن  م وإ  اك  ا وَصل نَ ونَ إ ن  تَص  م  َمـأل       وا        تَص  اء  ـدَ ـع  ـَس األَ ــف  أَن   تـ 

 ـاـَ ابـإ رهَـ

 :(3)وقول اآلخر

ب  ع  مَ س  يَ  ن  إ    حٍ ال  ن صَ وا م  ع  مَ س  ا يَ ي ومَ نِّ عَ       ا        ـحً رَ ـا فَ هَ وا ب  ار  ـطَ  ةً ـوا س 

 وان  ـفَ دَ 

 :(4)وقول اآلخر

ك َمه   ــمَ ـوإنـ  لَ  ط  بَطنَكَ ـا ت ع  ـؤ  َجك نَ   ه             ــس  مِّ وفَر  نتَهى الـذ  ـال م 

ـَمَعـا  أَج 

 

 

                                                                                                                                                                      

 . 6/318, وهتذيب اللغة 4/56ديوانه, والبيت بال نسبة يف: كتاب العني 

, وشرح املقدمة اجلزولية 280, ونوادر أيب زيد ص600ديوانه صالبيت من اخلفيف, وهو أليب زُبـَْيد الطَّائي يف:   (1)
, وشرح مجل 2/59, وبال نسبة يف: املقتضب 9/76, وخزانة األدب 3/390د النحوية واملقاص, 2/519

 .3/256, وشرح األمشوين 188, ورصف املباين ص4/91, وشرح التسهيل 1/626الزجاجي 

, واملقاصد 4/91, وشرح التسهيل 69البيت من البسيط, مل أقف على قائله, وهو يف: شواهد التوضيح ص (2)
 . 4/322, ومهع اهلوامع 3/257وشرح األمشوين , 3/391النحوية 

برواية )وما  ,1086احلماسة لألعلم الشنتمري ص البيت من البسيط, لَقْعَنب بن أمِّ صاحب الغطفاين يف: شرح   (3)
, )أذن( 8/378, )هيع( 4/434, ولسان العرب 362ومسط الآليل صمسعوا( بدال من )وما يسمعوا(, 

, وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي 1/206, واحملتسب 2/276معاين القرآن للفراء , وبال نسبة يف: 13/10
 . 2/257, وشرح األمشوين 1424, ومغين اللبيب ص 68, وشواهد التوضيح ص1450ص

, وخزانة 707, ومغين اللبيب ص610, واجلىن الداين ص42ديوانه صالبيت من الطويل, حلامت الطائي يف:   (4)
 . 4/319نسبة يف: مهع اهلوامع , وبال 9/27األدب 
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 : ثبوت حرف العلة يف املضارع اجملزومالثالثة سألةامل
 :ضعينوردت هذه المسألة في مو

 /  ولاملوضع األ
 د  يِّ سَ  تَ ن  وأَ  تَ ف  ل  خَ تَ  د  قَ  اس  الن   اكَ رَ ى يَ تَ مَ »: انوَ ف  ألبي صَ  لٍ ه  أبي جَ  قول        

 .(1)«كَ عَ وا مَ فَ ل  خَ ي تَ اد  الوَ  ل  ه  أَ 

 :اإلشكال

 .الشرطية( متى)بعد ( يراك)إثبات ألف  

 :(2)موقف ابن مالك
 ,شرطية جازمة( متى)؛ ألن متى يرك: فيقال  ,ها أن ت حذفحق   أفاد أن     

 :أربعة أوجه  -عنده–ا هوفي ثبوت

 :(3)الشاعركقول  ,رأى :بمعنى( اءَ رَ )أن يكون مضارع : أحدها

ـن ت  غَ ف  َشـنَ ـويألَ         ٍل        ـاص  ةَ وَ ـإذا َراءني أبَدى بَشـاشَ   ائـ بَاـآن ي إذا ك 
                                                           

 . 4/1453من يقتل ببدر:  -صلى اهلل عليه وسلم-صحيح البخاري : كتاب املغازي, باب ذكر النيب   (1)

 . 76–71انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 مل أقف على البيت يف كتاب .  (3)
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اازم فصااار ( يَااَراء  )ومضااارعه  فثبتاات فااي  اثاام أباادلت همزتااه ألفًاا ,(يَااَرأ  )فج 

 چي نَب ااۇئ  ۇئ  چومثلاه , لهمزة التي هي بادل منهااكما ثبتت ا ,موضع الجزم
(1) 

 .(2)في وقف حمزة وهشام

بِّهت بـ  قد (متى)أن تكون : الثاني       بِّهت  ,(إذا)ش  بـ ( إذا)فأهملت؛ كما ش 

رضي هللا -وفاطمة  لعليٍّ  -سلمصلى هللا عليه و-كقول النبي , فأعملت( متى)

 االثً ا ثَ بِّحَ وت سَ , ينَ الث  وثَ  اعً بَ ر  بِّرا أَ ا ت كَ ـمَ ك  عَ اج  ضَ ا مَ ـمَ ـت  ذ  خَ ا أَ ذَ إ  »: -عنهما

مَ , ينَ الث  وثَ   .(3)«ينالث  وثَ  االثً ا ثَ دَ وتَح 

, مجرى الصحيح فأثبت األلف أن يكون أجرى المعتل  : الوجه الثالث     

ونظيره قول , ا في الرفعالتي كان ثبوتها منويًّ واكتفى بتقدير حذف الضمة 

 :(4)الشاعر

ـيِّ ــخَ نِّي َشي  ك  م  حَ وتَض   ـيرً ي أَ ـل  ب  تََرى قَ  م  ـن  لَ أَ كَ            ةٌ          ةٌ َعب ـَشم   اس 

 اان يَ ـمَ يَ 

فتكون األلف متولدة عن  ,أن يكون من باب اإلشباع: الوجه الرابع     

إشباع الحركات الثالث و, اراء بعد سقوط األلف األصلية جزمً إشباع فتحة ال

 .األحرف الثالثة بعدها لغة معروفةوتوليد 

 موقف الشراح:
ج        وهو (. إذا)بمعنى ( متى)رواية الحديث على مجيء  (5)الكرمانيخر 

 .لحديثه الثاني من تخريجات ابن مالك لالوج

ووقع في »: عل ق بقولهثم , جر تخريجات ابن مالك لهوأورد ابن ح       

 .(1)«وهو الوجه ,بحذف األلف( متى يرك الناس)رواية األصيلي 

                                                           

 . 36سورة النجم, من اآلية:   (1)

 وما بعدها. 37التيسري يف القراءات السبع ص, و 2/502اإلحتاف أي: بإبدال اهلمزة ألًفا. انظر:   (2)

صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم, باب مناقب علي بن أيب طالب:   (3)
3/1385  . 

وضرائر , 1/76, وسّر صناعة اإلعراب 149لَعْبِد يـَُغوَث بن وقَّاٍص احلارِثيِّ يف: املفضليات ص البيت من الطويل, (4)
 .  3/216, واملقاصد النحوية 606ومغين اللبيب ص ,47البن عصفور ص الشعر

 . 15/153انظر: الكواكب الدراري   (5)
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 .في توجيهه للرواية (2)ما أثبته السيوطيوما زاده ابن حجر هو         

من  الثالث –األول وجهين الفي توجيه اإلشكال  (3)وذكر القسطالني        

ج ابن  مالك الرواية عليها أن الوجه فيه وأضاف , األوجه األربعة التي خر 

 (. رك الناسمتى ي)ما وقع في رواية األصيلي 

 /  نياملوضع الثا
 :-مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   لرسول   -اعنهرضي هللا - ةَ ثَ ار  قول أمِّ حَ      

 .(4)«ع  نَ ص  ا أَ ى مَ رَ ى تَ رَ خ  األ   ن  ك  تَ  ن  وإ   ,ب  س  تَ وأح   ر  ب  ص  أَ  ة  ن  في الجَ  ك  يَ  ن  إ  فَ »

  :اإلشكال

 .الشرطية( إن  )لواقع في جواب ا( ترى)الفعل  ثبوت األلف في

 :(5)موقف ابن مالك
 هنا وزجيكذلك  ,(إذا)ا بـ تشبيهً ( متى)إهمال  جاز كما أشار إلى أنه           

الشاارط  فعاال انرفااع وإن كاا؛ والجااواب قااد ي  ألنااه جااواب( تاارى)رفااع الفعاال 

ك مۈ   ٴۇ  چ : كقاراءة طلحاة بان ساليمان, مجزوم اللفظ ر ك   چۋ    ي اد 
(6) 

 :(7)الراجزوكقول , بالرفع

 ع  ـرَ ـأق   اـي سٍ ــاب  ـَن حَ ـب ع  رَ ــا أق  ـي                    

                                                                                                                                                                      

 . 7/284انظر: فتح الباري   (1)

 . 6/2484انظر: التوشيح   (2)

 . 6/242انظر: إرشاد الساري   (3)

 .  4/1462صحيح البخاري: كتاب املغازي, باب فضل من شهد بدرا:   (4)

 . 233 –232انظر: شواهد التوضيح ص  (5)

 . وقراءة اجلمهور باجلزم }يدرككُّم{. 1/193. وانظر: احملتسب  78سورة النساء, من اآلية:   (6)

, وشرح أبيات 1/435, وديوان األدب للفارايب 3/67البيت من الرجز, جلرير بن عبداهلل البجلي يف: الكتاب   (7)
, 3/392)جبل(, واملقاصد النحوية  11/46ولسان العرب  ,1/413والتبصرة للصيمري , 2/98سيبويه 

والدرر اللوامع  ,28, 23 ,8/20اخلزانة , و 3/392ونسب لعمرو بن خثارم البجلي يف: املقاصد النحوية 
وهو بال نسبة يف: املقتضب  ,2/897شواهد املغين , وُنسب لعمرو بن خثارم العجلي يف: شرح 1/121
, ومهع اهلوامع 4/380, والتصريح مبضمون التوضيح 1136, ومغين اللبيب ص1/176, وشرح التسهيل 2/72
1/250 . 
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 ـَرع  ص  ـوَك ت  ـخ  َرع  أَ ـص  ـن  ي  إ   كَ ـإن                     

 ,(....متى يراك الناس: )م عليه كالكالم على قول أبي جهلوبي ن أن الكال  

 .يجوز فيه األوجه األربعة السابقةأنه : أي

اح:
َّ
 موقف الشر

ه الكرماني           هذا الستعمال بأن  شب هه بقراءة طلحاة بان ساليمان  (1)وج 

ك م ۈ   ٴۇ  چ  ر ك   چۋ    ي د 
ناه علاى حاذف الفااء كأناه إقيل  إذ, بالرفع (2)

 .فيدرككم: قيل

جه ابن  حجر             ,سوف: أو بحذف شيء تقديره ,على اإلشباع (3)وخر 

ا الحزن مشهورً يع أهل ا من صنوإن لم يكن في الجنة صنعت شيئً : والمعنى

 .يراه كل أحد

وفي موضع آخر بي ن أن , ةوأما العينيُّ ففي موضع شب هه  بقراءة طلح        

 .(4)رواية األكثرين بإشباع الراء

 املناقشة:
فإنه يحذف , إذا كان آخر الفعل المضارع حرفًا من حروف العلة          

 .حالةَ الجزم

ومن ذلك ما جاء , ا خالف هذه القاعدةوقد جاء في كالم العرب م          

, وقد تعددت األوجه عند الشراح في تخريجهمـا, في األثرين المذكورين

 .كما مر  

ح           على اإلشباع؛ لكثرة المسموع منه  حمالأن ي  لدي   والذي يترج 

وقد جاء من هذا اإلشباع الذي تنشأ عنه »: قال ابن جنِّي ,ونثًرا انظمً 

 :فمن ذلك ,(5)«شيٌء صالح نثًرا ونظًماالحروف 

                                                           

 . 15/169انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 1/193. وانظر: احملتسب  78النساء, من اآلية: سورة   (2)

 . 11/423انظر: فتح الباري   (3)

 . 23/120, 17/94انظر: عمدة القاري   (4)

 . 1/258احملتسب   (5)
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َت   ٺ  ٺ   چ  :رقراءة أبي جعف-1 فَر   .(1) چٿ    آستَغ 

 .(2) چڄ   ڄ   ڄ  چ : قراءة الحسن-2

 .(3) چٺ    ٺ    َمل ك ي چ : قراءة-3

 :(4)شاعرال قول-4

 اد  ـقَ ن  تَ  يم  ـاه  رَ الد   يَ ـف  نَ              ةٍ رَ اج  هَ  لِّ ى في ك  صَ حَ ـاها الدَ ي يَ ف  ن  تَ 

 يف  ار  ـيَ الص  

 :(5)الشاعرقول -5

 ـال  ـجَ رِّ ـالـ مِّ ذَ  ن  ــم  وَ           َمى          ت ر   ينَ ـح   ل  ائ  وَ ـن الغَ ـم   تَ ن  أَ ـفَ 

 اح  زَ ـتَ ـــن  م  ــب  

 :(6)الشاعرقول -6

َمــا  ــي                      بـ  يـَك واألَن ـبــاء  تَـن ـم  تـ 
ـي أَلـم  يَـأ  ون  بَــنـ  لقَـت  لَبـ 

 ز يَـــاد  

لحم شاة فأشبع : يريد. (1)اةا شَ ـمَ أكلت لح  : ما حكى الفراء من قول العرب-7

 .فتحة الميم وتولّدت األلف

                                                           

 . 2/322. وانظر: احملتسب  6سورة املنافقون, من اآلية:   (1)

 . 1/258. وانظر: احملتسب  145سورة األعراف, من اآلية:   (2)

. وهي رواية شاذة عن نافع, رواها أمحد بن صاحل عن ورش, انظر: احملرر الوجيز 4سورة الفاحتة, اآلية:   (3)
 .1/33, والبحر احمليط 75, وشواهد التوضيح ص1/103-104

, وبال نسبة 1/25, وسر صناعة اإلعراب 1/28البيت من البسيط, للفرزدق, وليس يف ديوانه, وهو يف: الكتاب   (4)
.  107, ورصف املباين ص987, وشرح الكافية الشافية ص75, وشواهد التوضيح ص1/27نصاف يف: اإل

 والشاهد يف البيت: أن الشاعر أراد: الدراهم والصيارف.

, واحملتسب 2/719, 1/25وسر صناعة اإلعراب  ,87ديوانه صالبيت من الوافر, إلبراهيم بن َهْرَمة يف:   (5)
. والشاهد يف البيت: أن الشاعر أراد:  75, وشواهد التوضيح ص1/40, وبال نسبة يف: اإلنصاف 2/163

 مبنتزح. 
, وشرح أبيات سيبويه 523ونوادر أيب زيد ص, 29ديوانه صالبيت من الوافر, لقيس بن زهري, وهو يف:   (6)

.  2/631, وسر صناعة اإلعراب 3/316, وبال نسبة يف: الكتاب1/135النحوية , واملقاصد 1/323
 والشاهد يف البيت: أن الشاعر أراد: أمل يأتك.
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 .(2)وغيرها 

 

 

 

 

 

 جملرد التخفيفالرفع من األفعال اخلمسة  نون: حذف الرابعة املسألة

 :احلديث
ا ذَ إ  »: -رضي هللا عنهما- وفاطمةَ  لعليٍّ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  قول الن       

مَ , ينالث  ا وثَ الثً ا ثَ بِّحَ وت سَ , ينث  الوثَ  اعً بَ ر  بِّرا أَ ا ت كَ مَ ك  عَ اج  ضَ ا مَ ـمَ ـت  ذ  خَ أَ  ا دَ وتَح 

 .(3)«ينالث  وثَ ا ثً الثَ 

  :اإلشكال

 .من غير ناصب ول جازم( ارَ بِّ كَ ت  ) حذف النون من    

 :(4)مالكموقف ابن 
بِّ ( إذا) أفاد أن          , وأن ذلك في النثر نادر, فأعملت( متى)هت بـ هنا ش 

 :(5)كقوله, وفي الشعر كثير

                                                                                                                                                                      

 . 2/123انظر: اخلصائص   (1)

 . 5/342, ومهع اهلوامع 76, وشواهد التوضيح ص26-1/23, واإلنصاف 259-1/258انظر: احملتسب   (2)

فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم, باب مناقب علي بن أيب طالب: صحيح البخاري: كتاب   (3)
3/1385 . 

 . 72-71انظر: شواهد التوضيح ص  (4)

, 1/322)رغب(, وخزانة األدب  1/422, ولسان العرب 48شعره صالبيت من الكامل, للنِّمر بن تـَْوَلب يف:   (5)
 . 1/506, واملساعد 367وبال نسبة يف: اجلىن الداين ص
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َغائ َب وإلى الذ       نَى       ج  الغ  ار  ب َك َخَصاَصةٌ فَ ا ت ص  ذَ وإ       ي الر  ط  ي ي ع 

 َغب  ار  فَ 

ا إن  أبَ »: -رضي هللا عنها-إهمالها قول عائشة و( إذا)بـ ( متى)ومن تشبيه 

 .(1)«اسَ الن   ع  م  ي س  ل  كَ ام  قَ وم  مَ ق  ى يَ تَ وإن ه مَ  ,يفٌ س  أَ  لٌ ج  ٍر رَ ك  بَ 

 
 

 موقف الشراح:
, إلشكال حذف النون في توجيهه مالك هم ابنَ جميع   وافق الشراح          

ج ابن  حجر ؛آخر احتماًل وزادوا فيه  الحذف إما  (3)والقسطالني, (2)فقد خر 

 .(4)احذفت تخفيفً  النون وإما أن, تعمل عمل الشرط( إذا) على أن

هه  الكرماني         هنا لغة ( إذا)أن  إعمال  وأضافا, (6)والعيني, (5)وبهما وج 

 .شاذة

 املناقشة:
يها إل إذا س بقت األصل في األفعال الخمسة أن ل تحذف النون ف         

اح , أنها جاءت هنا على خالف القاعدةإل , بناصب أو جازم جها الشر  وخر 

ا ع ا أنها حذفت تخفيفً (, متى) لها على لى وقوعها شرطية حماًل إم   .اوإم 

ذفت تخفيفً  عندي حوالذي يترج        , ونثًرا اا؛ لورود السماع نظمً أنها ح 

 .(7)الضرورةأمر أوقفه جمهور النحويين على ( إذا)وألن الجزم بـ 

                                                           

 .4/182صحيح البخاري: كتاب األنبياء, باب قول اهلل تعاىل: }لقد كان يف يوسف وإخوته ....{:   (1)

 . 11/122انظر: فتح الباري   (2)

 . 6/117انظر: إرشاد الساري   (3)

 . 229–228وهذا الوجه وهو )حذفها للتخفيف( أفرد له ابن مالك مبحثًا خاًصا يف شواهد التوضيح ص  (4)

 . 245-14/244الكواكب الدراري   (5)

 . 16/218عمدة القاري   (6)

, 367, واجلىن الداين ص297ص البن عصفور وضرائر الشعر, 2/56, واملقتضب 3/61انظر: الكتاب  (7)
 .3/180, ومهع اهلوامع 212, ومغين اللبيب ص4/1866وارتشاف الضرب 
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 :ا ما يلياهد على حذف النون تخفيفً فمن الشو        

َعوا ك لُّ ڻچ : قراءة الحسن -1  .(1) چ ۀ   ۀ   ي د 

َران تَظ اهََراۓ  چ  :يار  مَ قراءة يحيى بن الحارث الذِّ  -2  .(2)  چَساح 

 ومٍ قَ ب   ل  ز  ن  نَ ا فَ نَ ث  عَ ب  تَ  كَ ن  إ  »: -صلى هللا عليه وسلم-ر للنبي ام  ن عَ ة ببَ ق  قول ع   -3

 .(3)«اونَ ر  ق  ل ي  

س  ب  قول ابن عَ  -4 رضي هللا -ر هَ لرحمن بن أز  ة وعبد امَ رَ خ  ـر بن مَ وَ اس والم 

يسألونها عن الركعتين بعد  -رضي هللا عنها- ةَ شَ ائ  لهم إلى عَ ولرس -عنهم

 .(4)«اـمَ يه  لِّ صَ ت   ك  ن  ا أَ نَ ر  ب  ا أ خ  ن  إ  »: العصر

يعني حسان ,  (5)(هي لَ ـن  ذَ أ  َم تَ ـل  : )-هللا عنهارضي - ةَ شَ ائ  وق لعَ ر  س  قول مَ  -5

 .رضي هللا عنه

ول وا ن  م  ؤ  ى ت  ت  حَ  ةَ ن  الجَ  نَ ول  خ  د  ل تَ »: -مل  وسَ  عليه   هللا  ى ل  صَ - يِّ ب  قول الن   -6

 .(6)«واابُّ حَ ى تَ ت  حَ  وان  م  ؤ  ت  

 :(7)الشاعرقول  -7

                                                           

. 6/77, والبحر احمليط 2/637, والكشاف 2/127القرآن للفراء . وانظر: معاين  71سورة اإلسراء, من اآلية:   (1)
ووجه االستشهاد باآلية: حذف النون ختفيًفا من )يُْدَعوا( واألصل: يُْدَعون, وعليه تكون الواو نائب الفاعل 

 و)كل( بدل منها.

 . 7/159. وانظر: البحر احمليط  48سورة القصص, من اآلية:   (2)

 . 2/868كتاب املظامل والغصب, باب قصاص املظلوم إذا وجد مال ظامله: صحيح البخاري:    (3)

كما أشار –. ويف نسخة  1/414: إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمعصحيح البخاري: كتاب الصالة,   (4)
 )تصليها( ويف أخرى )تصلينهما(. -228حمقق شواهد التوضيح ص

. ويف نسخة )تأذنني(. ينظر: شواهد التوضيح  4/1523اإلفك:  صحيح البخاري: كتاب املغازي, باب حديث  (5)
 )احلاشية(.228ص

 . 1/74: 22صحيح مسلم: كتاب اإلميان, باب   (6)

, وشواهد التوضيح 211, وشرح الكافية الشافية ص1/53البيت من الطويل, أليب طالب يف: شرح التسهيل   (7)
 برواية: 1/309قصيدة يف السرية النبوية البيت من ». قال حمقق شواهد التوضيح:  230ص

َر باِهلِ          «فإْن َنُك َقوًما نـَتَِّئْر َما َصنَـْعُتُم        وحَيَْتِلُبوهـا لِْقَحًة َغيـْ
 والشاهد يف البيت: حذف النون من )ستحتلبوها( دون ناصب وال جازم.      
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 ـرَ ـي  ا غَ ــحً ا لق  ـوهَ بـ  ل  تَ ـح  ـتَ سَ                م  ت  ع  ـنَ صَ  د  ا قَ ض  مَ ـع  ا بَ قومً  ر  سَ  فإن  

 ـل  ــاه  ـبَ 

 :(1)شاعرالقول  -8

          ي        ـــك  ـل  د  ــي تَ ـيـت  ـب  ي وتَ ـر  س  أَ  ــت  ي  ـبَ أَ                           

 يـك  ـك  الـذ  س  م  ـوال ر  ـبَ ن  العَ ك  ب  ـهَ ج  وَ                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 : حذف احلالاخلامسة ملسألةا
 :احلديث

ه ل يل  ب  في سَ  جَ رَ خَ  لمن هللا   بَ دَ تَ ان  »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  قول الن       

ٍر، أَو   يل  س  ر  ب   يقٌ د  ص  بي وتَ  انٌ مَ ي  إل إ   ه  ج  ر  خ  ي   ن  أَج  َعه  ب َما نَاَل م  ج  ر 
أَن  أ 

لَه   خ   .(2)«....ال َجن ةَ َغن يَمٍة، أَو  أ د 

   :اإلشكال

                                                           

, وشرح الكافية 1/53, وشرح التسهيل 1/388ص البيتان من الرجز,مل أقف على قائله, وهو يف: اخلصائ  (1)
, وخزانة األدب 423, ورصف املباين ص4/819, وشرح الكافية 230, وشواهد التوضيح ص210الشافية ص

 . والشاهد يف البيت: أن األصل فيه: تبيتني, تدلكني, فحذف النونني دون ناصب وال جازم. 8/339

 . 1/22اجلهاد من اإلميان: صحيح البخاري: كتاب اإلميان, باب   (2)
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إيمان : )؛ إذ يقتضي السياق أن ي قال(إيمان بي وتصديق برسلي)قوله       

 (.به وتصديق برسله

 :(1)موقف ابن مالك
: في قال ,اناءَ ن هَ ي  ن يكون بدل الياءَ أ الالئق في الظاهر أشار  إلى أن       

؛ فلو إيمان به وتصديق برسلهيخرجه إل انتدب هللا لمن خرج في سبيله ل 

مجيئه بالياء يحوج إلى  لكن, ا عن تقدير وتأويلذا لكان مستغنيً قيل هك

لى حضور على تقدير اسم فاعل من ا من غيبة إ؛ ألن فيه خروجً التأويل

كأنه  ,به النافي والمنفي وما يتعلق به منصوب على الحال محكيّ ( القول)

يخرجه إل إيمان بي وتصديق ل : قائاًل دب هللا لمن خرج في سبيله انت: قال

 .برسلي

 قول المحذوف حاًل الستغناء بالمقول النائب عن الأشار إلى أن و       

 .وغير حال كثير

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  چ : وهو حال قوله تعالى القول من حذفف        

ومن حذفه وهو , ربنا تقبل منا: ينلَ ؛ أي قائ  (2) چ پ  پ  پ  پ    ڀ

 ,(3) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ          چ : حال قوله تعالى غير

 .أكفرتم: أي فيقال لهم

اا        ولااـ (, نَماا)عائاادة علااى ( ساابيله)ن وأجاااز اباان  مالااك أن تكااون الهاااء م 

, ب هللا لمن خارج فاي سابيله المرضايةانتد :كأنه قيل ,نعٌت محذوف( سبيله)

 چٿ   ٿ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ: التااااي نبّااااه عليهااااا بقولااااه
وبقولااااه ,(4)

ا إذا كاان إن النعات ي حاذف كثيارً مشيًرا إلاى , (5) چۆئ  ۈئ  ۈئ  چ :تعالى

                                                           

 . 85-84انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 127سورة البقرة, من اآلية:   (2)

 . 106سورة آل عمران, من اآلية:   (3)

 . 57سورة الفرقان, من اآلية:   (4)

 . 3سورة اإلنسان, من اآلية:   (5)



46 
 

 چې  ې  ې  چ : كقولااه تعااالىماان قااوة الكااالم  امفهوًماا
قومااك : أي ,(1)

 .المعاندون

ل موضع له من  ,ا بعد ذلكقوٌل حكي به م( سبيله)ثم أضمر بعد    

 .اإلعراب

 
 
 
 
 
 

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

إيمان )سياق في الحديث يقتضي أن  يقال إلى أن  ال (2)أشار الكرماني       

سبيل الحكاية من  على اأو ذكرً  ,اولكنه عدل عن الغيبة إلى التكلم التفاتً  ,(به

 .أورد ما قاله ابن مالك في تخريجهثم , قول هللا تعالى
إيمان )أن يقال  هفي األليق أن  من  ؛ابن مالك وذكر الزركشي فيه تخريجَ       

ثم أتبعه بذكر تعقُّب ابن , ولكنه على تقدير حال محذوفة؛ أي قائاًل  ,(به

وإنما هو من باب  ,(األليقكان )من أن  ابن مالك أساء في قولهل له حِّ رَ الم  

 .ول حاجة إلى تقدير حال؛ ألن حذف الحال ل يجوز, اللتفات

جه الدماميني بأن ه على طري       , اللتفات عن الغيبة إلى الحضورق وخر 

ه ل حاجة إلى تقدير بأن  , ل لهحِّ رَ وتعقَُّب ابن  الم   ,الك فيهثم ذكر قوَل ابن م

أما »: فعل ق الدماميني عليه بقوله, يجوز حال محذوفة؛ ألن  حذف الحال ل

 .(3)«....فقد ذكر ابن مالك من شواهده ,وأما الثاني فممنوع. مل  سَ األول فم  

ح ابن  حجر بأن  فيه عدوًل         ,بة إلى ضمير المتكلمعن ضمير الغي وصر 

: وأي د تعقُّبه بقوله ,ابن المرحلب ثم ذكر تخريج ابن مالك وتعقُّ , وأنه التفات

                                                           

 . 66سورة األنعام, من اآلية:   (1)

 . 1/155الدراري انظر: الكواكب   (2)

 . 128–1/127مصابيح اجلامع   (3)
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ل )وسيأتي في أثناء فرض الخمس من طريق األعرج بلفظ , وهو مت جه»

 .(1)«(يخرجه إل الجهاد في سبيله وتصديق كلماته

ا العيني فأورد ما قاله ابن ما       ة القوللك في المسألة مع نسبوأم 

؛ ألنه على تقديره يلزم أن يكون هذا ليس بسديد»: ثم تعق به بقوله, !للكرماني

 ,وليس كذلك ,مقول القول( ل يخرجه)ويكون قوله  ,ذو الحال هو هللا تعالى

فيه حذف الحال وهو  وأيضا ,(2)(خرج)بل ذو الحال هو الضمير الذي في 

جه على أن فيه عدوًل عن ضمير التكلم إلى ضمير , (3)«ل يجوز وخر 

  .الغيبة

جه عو, السيوطي تخريَج ابن مالك أوردو        لى اللتفات تََعق َب من خر 

صلى هللا عليه -كالمه  كله من الحديثيكون »معلِّاًل بأن ذلك يستلزم أن 

وتصديق )وليس كذلك بدليل  ,حتى يصح اللتفات ,انتدب هللا: كقوله -وسلم

 .(4)«افال بد من تقدير القول قطعً  ,(برسلي

الذي هو األصل إلى ( به)على أن ه عدل عن  (5)ونص  القسطالني       

ثم ذكر قول ابن مالك وتعقّب ابن , ؛ لاللتفات من الغيبة إلى التكلم(بي)

 .منعه حذَف الحالدماميني عليه في واستدراك ال ,المرحل له

 

 املناقشة:
وإن حاذفت  ,نهاا فضالةٌ أل ؛الحال أنه يجاوز ذكرهاا وحاذف هااألصل  في        

, (6)ماا يارد ذلاك إذا كاان قاوًل أغناى عناه المقاولوأكثار   ,ف  لقرينةفإنما ت حذَ 

 چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  چنحااو 
, قااائلين ذلااك: أي, (7)

 .السابقومنه ما ورد في الحديث 

من باب اللتفات الذي يتردد  فالذي يترجح لي أنه الحديث وما ورد في      

ومن , ا في القرآن الكريماألسلوب كثيرً  ر هذاوقد تكر   ,في كتب البالغيين

                                                           

 . 6/7, وانظر فيه: 1/93فتح الباري   (1)

 .حال كونه ال يكون باعث خروجه إال إميان يب وتصديق برسليأي اخلارج   (2)

 . 1/230عمدة القاري   (3)

 . 201 -1/200انظر: التوشيح   (4)

 . 1/121انظر: إرشاد الساري   (5)

 . 4/59, ومهع اهلوامع 1304مغين اللبيب صانظر:   (6)

 . 24 -23سورة الرعد, اآلية:   (7)
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ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  چ: قوله تعالى ,موافقة لحديث المسألةأمثلته ال

ٹ   چ ,(2) چڀ  ڀ  ٺ     ڀپ  پ  پ      پ  ڀچ,(1) چۓ  ۓ     ڭ  ڭ  

 .(3) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  التام املوجب بعد )إال( يف االستثناء رفع املستثىن :السادسة املسألة

 و األثر:احلديث 

ت  ك  »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ل  وس  رَ  قول    ى إل افً عَ ي م  لُّ أم 

 .(4)«ونر  اه  جَ الم  

و ب  م إل أَ ه  لُّ وا ك  م  رَ ح  أَ »: -رضي هللا عنهما- ةَ ادَ تَ بن أبي قَ  هللا   وقول عبد     

 .(5)«م  ر  ح  ي   م  لَ  ةَ ادَ تَ قَ 

                                                           

 . 9سورة فاطر, من اآلية:   (1)

 . 12سورة فصلت, من اآلية:   (2)

 . 53سورة طه, من اآلية:   (3)

 . 5/2254صحيح البخاري: كتاب األدب, باب سرت املؤمن على نفسه:   (4)

 .  2/648صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيد, باب ال يشري احملرم إىل الصيد لكي يصطاد احلالل:   (5)
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  :اإلشكال

 .تام موجب استثناءستثنى في رفع الم     

 :(1)موقف ابن مالك
 ,من كالم تام موجب أن ينصب( إل)حق المستثنى بـ  أن   أوضحَ          

ل يَعرف أكثر المتأخرين من أنه و,  معناه بما بعدهكان أو مكّماًل  امفردً 

ا بالبتداء عً وقد أغفلوا وروده مرفو, النصب البصريين في هذا النوع إل

م ه  لُّ وا ك  م  رَ ح  أَ »: الثابت الخبر قول ابن أبي قتادة فمن ,ثابت الخبر ومحذوفه

 .«م  ر  ح  لم ي   ةَ ادَ تَ و قَ ب  إل أَ 

 .خبره( لم يحرم)و , مبتدأ( أبو قتادة)و  ,(لكن)بمعنى  ( إل)فـ  

ى افً عَ ي م  ت  أم    لُّ ك  »: -صلى هللا عليه وسلم-بر قول النبي ومن محذوف الخ 

 .ن المجاهرون بالمعاصي ل ي عافونلك: أي. «ونر  اه  جَ إل الم  

؛ وهو الذي يفتقر إلى تقدير مذهٌب آخر للكوفيين في هذاأشار إلى أن و      

 .وما بعدها معطوف على ما قبلها ,حرف عطف( إل)أن يجعلوا 

 موقف الشراح:
درك الكرماني على است( إل المجاهرون. .)..رة في حديث أبي هري        

العفو بمعنى  :لنصب على الستثناء إل أن ي قالوحقه ا»: ابن مالك بقوله

 . فيجوز فيه الرفع على اإلبدال: ؛ أي(2)«النفي وهو نوع من الترك

إل  ....)الحديث اآلخر ا لتوجيه ثانيً  وزاد احتماًل  ,مالك ووافق ابنَ         

أو هو , (لكن)بمعنى ( إل)و( لم يحرم)فهو مبتدأ وخبره »: قال( أبو قتادة

ز أن يقال قتادة إن  أبا : أي. (3)«علي بن أبو طالب: على مذهب من جو 

 . على الحكايةبه ؛ فأصبح ي نادى (أبو قتادة)ا شت هر بكنيته 

وفي كال الحديثين وافق الزركشيُّ ابَن مالك وذكر تخريَجه لهما       
(4). 

                                                           

 . 96-94انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 21/204الكواكب الدراري   (2)

 . 37 – 9/36الكواكب الدراري   (3)

 . 3/1161, 1/423انظر: التنقيح   (4)
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ح  هذا الباب الذي فتحه ابن ت  فَ »: دماميني فتعق ب ابَن مالك بقولهوأما ال       

 ,قام القوم  إل زيدٌ : مثل ,جبز الرفع في كل كالم تام مومالك يؤدي إلى جوا

وهو مقدر بنفي  مرفوعا بالبتداء والخبر محذوف (إل)إذ يكون الواقع بعد 

ومثله غير , ا بهذا العتبارتثناء متصل منقطعً وينقلب كل اس, الحكم السابق

 .(1)«مستقيم على ما ل يخفى

لم و, ابن مالك وإضافة الكرماني عليه تخريج (2)وذكر ابن  حجر         

 .ةالمسأل في اختياره لي يتبي ن

وكذا العيني أورد تخريج ابن مالك وإضافة الكرماني ولم يتبي ن له           

 .(3)رأي

(: إل أبوقتادة) رواية قال فيإذ بن مالك ل موافق السيوطيِّ  تخريجو          

( إل أبا) يِّ ن  يهَ م  ش  وللك  .. ..مبتدأ وخبر دها وما بع( لكن)بمعنى ( إل)»

 :قال( ونهرإل المجا)وفي حديث أبي هريرة . (4)«بالنصب وهو الجادة

 .(5)«لرفع على البدل وهو رأي الكوفيينللنسفي با»

ووافق القسطالنيُّ          
رد نَص  ما قاله في هذه ثم أو اابَن مالك أيضً  (6)

إل )وأن  الحافظ ابن حجر عزا رواية , يني لهوذكر تعق ب الدمام, المسألة

 .بصريينوأنه الصواب عند ال ,بالنصب ألكثر رواة البخاري( المجاهرين

 
 

 املناقشة:

                                                           

 . 333 – 9/332مصابيح اجلامع   (1)

 . 10/486, 30–4/29انظر: فتح الباري   (2)

 . 22/139, 10/173انظر: عمدة القاري   (3)

 . 4/1378التوشيح   (4)

 . 8/3669التوشيح   (5)

 . 9/50, 3/297انظر: إرشاد الساري   (6)
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, النحويون الستثناء التام الموجبن أنواع الستثناء التي ذكرها م         

وحكم المستثنى في ,ولم ي سبق بنفي أو شبهه وهو ما ذ ك ر فيه المستثنى منه

ا الكوفيو (1)نالنصب عند جمهور البصريي هذا النوع وجوب  (2)نوأم 

 ,(3)كومذهب ابن مال, حرف عطف بمعنى(إل)أن  فيجيزون الرفع على 

بمعنى ( إل)وأن  , على أن  الستثناء منقطع,ومن تابعه أن  الرفع جائز

وقد , وخبره قد ي ذكر في الكالم, مبتدأ( إل)والسم المرفوع بعد (, لكن)

 .يحذف

ح             في هذه المسألة أن ي حفظ ما ورد من هذا لديّ  والذي يترج 

ة واحتمالي   ,هعليه؛ لقلِّة شواهد اسقَ ول ي   ,كما في الحديث واألثر الستعمال

 .يت فق مع الشائع من كالم العرب تخريج ما ورد منه على الوجه الذي

 

 

 

 

 

 

 

  وإبقاء املضاف على حاله حذف املضاف إليه: السابعة املسألة
 األثر:
 هللا  ى ل  صَ - هللا   ول  س  رَ  عَ مَ  ت  و  زَ غَ »: -ه  ن  عَ  ي هللا  ض  رَ - ةَ زَ ر  ي بَ ب  أَ  قول       

 .(4)«يَ ان  ـمَ ثَ  و  أَ  اتٍ وَ زَ غَ  عَ ب  سَ . ... -مل  وسَ  يه  عل

   :اإلشكال

 .(انيـثم)ترك تنوين     

                                                           

 . 2/271, وشرح التسهيل 2/77, وشرح املفصل 3/330انظر: الكتاب   (1)

 . 97التوضيح ص, وشواهد 1/266انظر: اإلنصاف   (2)

 . 94انظر: شواهد التوضيح ص  (3)

 . 1/405صحيح البخاري: كتاب العمل يف الصالة, باب إذا انفلتت الدابة يف الصالة:   (4)
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 :(1)موقف ابن مالك
أن ب معلِّاًل  بالتنوين؛, اانيً ـأو ثم غزواتٍ  سبعَ : أن يقالأن األجود  أفاد       

وفه ثالث حر في أن   شبيهًا به وإن كان (جوارٍ )مخالٌف للفظ  (انٍ ـثم)لفظ 

 .ليس بجمع( اانيً ـثم)و, جمع( جواري) إل أنألف بعدها حرفان ثانيهما ياء 

 :بن مالك ثالثة أوجهبال تنوين عند ا( انيَ ـأو ثم) :وفي قوله      

ثم حذف , انَي غزواتـأو ثم: أن يكون أراد ,وهو أجودها :اأحده       

وحس ن الحذف , الحذفالمضاف إليه وأبقى المضاف على ما كان عليه قبل 

 .دللة ما تقدم من مثل المحذوف

وترك تنوين , دةأن تكون اإلضافة غير مقصو :الوجه الثاني        

 .ومعنى لدللته على الجمع, ا وهو ظاهرلفظً ( جوارَي )؛ لمشابهته (انـثم)

إل أنه  بالنصب والتنوين( اانيً ـثم)أن يكون في اللفظ  :الوجه الثالث       

فال , ن المنصوب بالسكونفإنهم يقفون على المنو   ,ب على اللغة الربعيةت  ك  

الكتابة لم يراع إل ألن من أثبتها في , فيحتاج الكاتب على لغتهم إلى أل

 .جانب الوقف

 موقف الشراح :
ج الكرماني        أنه على قصد اإلضافة إلى ترك التنوين هنا ب (2)خر 

 . الذي ذكره ابن مالكلتوجيه األول وهو ا. الغزوات

جه الزركشي          . (4)والسيوطي ,(3)وبذلك خر 

ا الدماميني فقد أورد األوجه الثال         ثة التي ذكرها ابن مالك وتعق به وأم 

فال وجه حينئذ » ,بال تنوين( انيَ ـثم) :التخريج إنما هو لقوله بأنفي األخير 

 .(5)«لوجه الثالثالهذا 

                                                           

 . 162, وانظر فيه: ص102–101انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 69, 2/28, وانظر فيه: 7/29الكواكب الدراري   (2)

 . 1/296انظر: التنقيح   (3)

 . 3/1030انظر: التوشيح   (4)

بأن التخريج إمنا هو لقوله  -كما سبق-, ومراد الدماميين: أن ابن مالك صرَّح 180-3/179مصابيح اجلامع   (5)
 .!«أن يكون يف اللفظ )مثانًيا( بالنصب والتنوين»)مثايَن( بال تنوين, فكيف خيّرجه يف الوجه الثالث بقوله: 
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: جاء فيهما إذوالعيني هنا فيه شيء من الغرابة؛  ابن حجر وموقف         

اني غزوات فحذف ـأو ثم: األصل: (1)التسهيلوقال ابن مالك في شرح »

حظ التوافق بين النصين مع فيل, (2)«مضاف وأبقى المضاف إليه على حالهال

وسبب هذا التوافق أن العيني في مواضع كثيرة ينقل , (3)!ي النقلالخطأ ف

  .ابن حجر دون عزوكالم 

وفي موضع آخر من الفتح أورد ابن حجر األوجه الثالثة التي ذكرها         

ولم أره في شيء من طرق »: قال إذ الوجه الثاني استنكرو ,ن مالكاب

فما أدري كيف وقع  ,(انـثم)ل في البخاري ول في غيره بلفظ  ,الحديث

 . (5)وفي هذا الموضع من عمدة القاري قال العينيُّ بذلك  .(4)!«هذا

, مالك ابن أوردهااألوجه الثالثة التي  بذكر (6)القسطالني اكتفىو        

  .تََعقَُّب الدماميني لألخير منهاو

 :(7)املناقشة
 ويبقى المضاف على, قد يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه        

ن, إعرابه الذي كان عليه قبل الحذف وأكثر ما يكون ذلك مع , فال ينو 

ل على ؛ لتقدم الدليلمعطوف على مضاف إلى مثل المحذوفالمضاف ا

مالك في توجيهه ثالثة  والذي أجاز ابن  , األثر السابقومنه , المحذوف

 عَ مَ لذي أج  وهو التوجيه ا, لألول منها وترجيحه مع اختياره, احتمالت

لما من اعتراضهم وأما الوجهان, لشراح على موافقته فيها ؛ اآلخران فلم يس 

                                                           

(1)  3/250 . 

 . 7/289, وعمدة القاري 3/82الباري فتح   (2)

, وسبب هذا «واألصل: أو مثاين غزوات فحذف املضاف إليه وأبقى املضاف ...»: 3/250يف شرح التسهيل  (3)
التوافق هو نقل العيين عن ابن حجر دون عزو, وقد علَّق على هذا االختالف الدكتور حممود فجال يف كتابه 

 (.232ص )احلديث النبوي يف النحو العريب

 . 9/621فتح الباري   (4)

 . 21/110انظر: عمدة القاري   (5)

 والعيين آنًفا!. وقع القسطالين فيما وقع فيه ابن حجر. و  2/357انظر: إرشاد الساري   (6)

 . 4/293, ومهع اهلوامع 219-3/218انظر املسألة يف: التصريح مبضمون التوضيح   (7)
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 الوجه ورد  الدماميني, العيني الروايةَ في الوجه الثانيإذ استنكر ابن  حجر و

 .لتناقض ابن مالك في توجيهه ؛لثالثا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة من الالم الفارقة( املخفف)إن   خلو ما بعد: الثامنة املسألة

 و األثر:احلديث 
 ,ة  ارَ مَ لإل   ايقً ل  خَ  انَ كَ  د  قَ لَ  هللا   م  ي  اَ وَ »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - ول هللا  س  ول رَ ق    

 .(1)«لي  إ اس  الن   بِّ حَ أَ  ن  م   انَ ن  كَ وإ  

يعني . (2)«لء  ؤ  هَ  ق  دَ ص  أَ  ن  م   انَ كَ  ن  إ  »: -رضي هللا عنه- ةَ يَ او  عَ وقول م      

 .اربَ ح  األَ  بَ ع  كَ 

ر      .(1)«ة  اعَ الس   ه  ذ  ا في هَ نَ غ  رَ ن ا فَ إن  ك  »: وقول عبد هللا بن ب س 

                                                           

 . 6/2444والنذور, باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: وامي اهلل:  صحيح البخاري: كتاب األميان  (1)

صحيح البخاري: كتاب االعتصام, باب قول النيب صلى اهلل عليه وسلم: ال تسألوا أهل الكتاب عن شيء:   (2)
6/2679 . 
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 انَ ن  كَ ى إ  ت  حَ  ,ير  ب  والكَ  ير  غ  ن الص  ي عَ ط  ع  ي   رَ مَ ع   ن  اب   انَ كَ »: عاف  وقول نَ     

 .(2)«ي  ن  بَ  ن  ي عَ ط  ي ع  

  :اإلشكال

 .الفارقة ا ما بعدها من الالمعاريً  المخففة( إن  )مجيء    

 :(3)موقف ابن مالك
وذلك ألنه إذا  ,هو عدم الحاجة إليها :السبب في ذلكأشار إلى أن         

ففت  اس اإلثبات بالنفي فيخاف التب ؛النافية( إن  )صار لفظها كلفظ ( إن  )خ 

ول  ,َدة مميزةً لهافة الالَم المؤكِّ فألزموا تالي ما بعد المخف, عند ترك العمل

ك ت  م  ل  إن  عَ : نحو ,في موضع صالح للنفي واإلثباتيحتاج إلى ذلك إل 

وصالحية  اكون العمل متروكً مع  –إذ لو حذفت , فالالم هنا لزمة, اًل اض  لفَ 

لم يصلح الموضع للنفي جاز ثبوت  إذاف, لم يتيقن اإلثبات –الموضع للنفي 

اح بن ومنه قول ال, الحديث واآلثار السابقة لحذففمن ا ,الالم وحذفها طِّر م 

 :(4)حكيم

اَم رَ ـك   ت  انَ ــٌك كَ ال  وإ ن  مَ  ـٍك            ال  ـمَ  ن آل  ـيم  م  ن  أ بَـاة  الض  ـا اب  ـنَ أَ   

 ن  ـاد  عَ مَ ـال

وأشار ابن  مالك إلى أن النحويين أغفلوا التنبيه على جواز حذف الالم        

وجعلوها عند ترك , صالح للنفيعنها بكون الموضع غير عند الستغناء 

وحاملهم على  ,العمل لزمة على اإلطالق ليجرَي الباب على سنن واحد

 .لك عدم الطالع على شواهد السماعذ

 موقف الشراح:

                                                                                                                                                                      

 . 1/328صحيح البخاري: كتاب العيدين, باب التبكري إىل العيد:   (1)

 . 2/549ب الزكاة, باب صدقة الفطر على احلُرِّ واململوك: صحيح البخاري: كتا  (2)

 . 106– 104انظر: شواهد التوضيح ص  (3)

, والتصريح 2/69, واملقاصد النحوية 2/34, وشرح التسهيل 280ديوانه صالبيت من الطويل, وهو يف:   (4)
, واجلىن 2/150يف: ارتشاف الضرب  وبال نسبة, 300-1/299, والدرر اللوامع 2/82مبضمون التوضيح 

 . 2/181 ومهع اهلوامع, 1/317, وشرح األمشوين 2/510, وشرح شذور الذهب 134الداين ص
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 .المخففة من الثقيلة بال تعليل( ن  إ) بعدحذف الالم (1)أجاز الكرماني      

قيل »: بقوله( إن  كن ا فرغنا)ن بسر وعل ق الزركشي على قول عبد هللا ب      

 .(2)«لقد فرغنا: صوابه

 .(3) ووافق الدماميني ابَن مالك في توجيهه       

ا ابن حجر فلم يتبي          إذ كانت توجيهاته  ,ن له موقف واضحوأم 

ن الثقيلة ووقع مخففة م (إن  »): بقوله ق على قول معاويةفقد عل   ,مختصرة

وعلى قول عبد هللا , (4)«بزيادة الالم المؤكدة( من أصدقل)في رواية أخرى 

 .(5)«هي المخففة من الثقيلة (إن  »): بقوله بن بسر

وإنه  :أي»الحديث على  اإذ قال معلِّقً  ؛موقفه لي وكذا العيني لم يظهر        

( إن  )كلمة » :وعلى قول معاوية ,(6)«بتشديد الياء ,س إلي  كان لمن أحب النا

لمن أصدق )ويروى ( من أصدق هؤلء المحدثين)قوله , المثقلة مخففة من

 . (7)«بزيادة لم التأكيد( هؤلء المحدثين

من أصل ( لمن)سقطت لم »: بقولهالحديث ي على وعل ق القسطالن       

 .ثم أورد نص  ما قاله في هذه المسألة وتخريجه لإلشكال (8) «...ابن مالك

 املناقشة:
فِّفت إذا         إن  : نحو, لزم في خبرها الالم -كثروهو األ– وأ هملت( إن  )خ 

ويقل إعمالها عندما تر د , النافية( إن  )وذلك للتفريق بينها وبين , زيٌد لقائمٌ 

 .(1)قائمٌ  اإن  زيدً : نحو, فةمخف  

                                                           

 . 25/85انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 1/254التنقيح   (2)

 . 20-3/19مصابيح اجلامع   (3)

 . 13/334فتح الباري   (4)

 . 2/456فتح الباري   (5)

 . 24/261القاري عمدة   (6)

 . 25/74عمدة القاري   (7)

 . 6/127إرشاد الساري   (8)
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إن  : وفي نحو, مخففة من الثقيلةال هي, إن  زيٌد لقائم: في قولنا( إن  )ـ ف       

فمتى ذ كرت فهي , ول فرق بينهما حينئذ إل بالالم, النافية هي, زيٌد قائم

ذفت فهي النافية, المخففة  .ومتى ح 

ا إذا أ عملت فال تلزم الالم        ن  في ظهور إعرابها إإذ  ,؛ لعدم اإللباسأم 

الالم فلمعنى التوكيد ل لرفع  وإن دخلت, الثقيلة دللة على أنها المخففة من

 .(2)اللبس

 :عن الالم في حالين الستغناء (3)وغيره وأجاز ابن  مالك       

لم -1 كان الكالم ل يحتمل غير بأن  ,المقصود من الكالم وانتفى اللبس إذا ع 

في البيت نافية ( إن  )إذ لو كانت  ,السابقاح ومنه قول الطرم  , اإلثبات

 .(4)اذمًّ لنعكس المراد ولصار المدح  

بل أوجب ابن  مالك حذَف , ا واللبس مأمونمنفيًّ ( إن  )وقع ما بعد  ذاإ  -2

 :(6)ومث ل له بقول الشاعر, (5)الالم هنا

الَف ـخ   م  دَ ـع  ـيَ  م  ـلَ  وَ ـوإن  ه               ةٍ يرَ ص  ـَ ي بلى ذ  فَى عَ خ  ـقُّ ل يَ ـن  الحَ إ  

عَ   د  ـان  ـم 

, وتفصيل ابن مالك في المسألة هو ما أميل إليه؛ لورود السماع به        

( إن  )المخففة و( إن  )وألن الالم لم توضع إل لحاجة؛ وهي التفريق بين 

ن اللبس بينهما ل يكون ذكرها , النافية فإذا دل  دليٌل على المعنى المراد وأ م 

 .حينئٍذ واجبًا
 

                                                                                                                                                                      

 . 2/181, ومهع اهلوامع 134-133واجلىن الداين ص, 2/33, وشرح التسهيل 8/71انظر: شرح املفصل   (1)

 . 2/181, ومهع اهلوامع 1/237, واألصول 2/363, 1/50انظر: املقتضب   (2)

– 2/149, وارتشاف الضرب 106, وشواهد التوضيح ص2/34, وشرح التسهيل 233انظر: التوطئة ص  (3)
 . 2/181, ومهع اهلوامع 134, واجلىن الداين ص150

 . 2/181انظر: مهع اهلوامع   (4)

 . 106انظر: شواهد التوضيح ص  (5)

وشرح  ,2/604وشرح شواهد املغين  ,524البيت من الطويل, ومل أقف على قائله, وهو يف: مغين اللبيب ص  (6)
 . 1/317األمشوين 
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 دون إعادة اجلار جلرالعطف على ضمري ا :التاسعة سألةامل

 :احلديث
ى ارَ صَ ود  والن  ه  واليَ  م  ك  ل  ثَ ا مَ ـمَ ن  إ  »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ  ول  ق

 .(1)....«اًل م  ع   لَ مَ ع  تَ اس   لٍ ج  رَ كَ 

                                                           

 . 2/792صحيح البخاري: كتاب اإلجارة, باب اإلجارة إىل صالة العصر:   (1)
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   :اإلشكال

 .غير إعادة الجار من( الكاف)على ضمير الجر( اليهود)عطف 

 :(1)موقف ابن مالك
ا وقطربً  إل يونسَ  ممنوٌع عند البصريينأن هذا الستعمال  أوضح       

ة انعين وصح  الجواز  أصحُّ من المنع؛ لضعف احتجاج المأن و, واألخفش

 .انثرً و نظًما استعماله

چ چ چ چ ڇ ڇ   ڃڃڃ  ڄ ڃچ: الجاواز قولاه تعاالى أدلاةمن ف

(2)چڇڇ
المجارورة بالبااء ل باالعطف علاى الهااء ( المساجد) فجر   

قبال ( الصادّ )ستلزامه العطف على الموصول وهاو ؛ ل(سبيل)بالعطف على 

 .(3)وهو ممنوع بإجماع, تمام صلته

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ : راءة حماااازةالجااااواز أيضااااا قاااا أدلااااة وماااان        

َحام    (.األرحام)بجر .   (4)چواألَر 

 :(5)سيبويهوأنشد 

ب  َم قو  اليَ فَ  ونَ ـتَه   تَ ر  ت  ج  ـنَ ـا وتَش   ن  ام  م  ـَك واألي  ا ب  ـمَ ب  فَ هَ اذ  فَ          ا       م 

 َعَجب  

ن من خالل األدلة السابقة صحة العطف على ضمير الجر فقد تبي          

في الحديث ( اليهود والنصارى) واعتضدت رواية جرِّ  ,عادة العاملدون إ

 .المذكور

وي بالرفع لجازأشار ابن مالك إلى أنه و         ومثل  : ويكون التقدير, لو ر 

 .مضاف وي عطَى المضاف إليه إعرابهحذف الثم ي   ,اليهود
                                                           

 . 109–107انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 217سورة البقرة, من اآلية:   (2)

 . 3/376, وشرح التسهيل 108انظر: شواهد التوضيح ص  (3)

 . 1من اآلية:  سورة النساء,  (4)

, 3/78, وشرح املفصل 2/464, واإلنصاف 2/383البيت من البسيط, مل أقف على قائله, وهو يف: الكتاب   (5)
 . 5/268, ومهع اهلوامع 2/819, وشرح شذور الذهب 2/1024وشرح الكافية 



60 
 

 موقف الشراح:
 . (1)أجاز الكرماني هذا الستعمال      

 .على رأي الكوفيين إنما يأتي أنه اوأضاف ,(3)والعيني (2)وكذا الزركشي      

يمنعونه وأن البصريين , على جوازه (5)والقسطالني (4)الدمامينيونص        

وأن هذا  ,ونهوأما الكوفيون قاطبة فيجيز, ا واألخفشإل يونس وقطربً 

 .الحديث مما يشهد لهم

بالعطف ( اليهود)نه على خفض إ :(6)ينابن التِّ  قل قولَ وابن حجر هنا ن       

أنه إنما يأتي وأضاف ابن حجر , الضمير المجرور دون إعادة الجار على

ح بذلكفكأنه يميل إلى مذهب الجواز وإن لم ي  . (7)على رأي الكوفيين  . صرِّ

 املناقشة:
دون إعادة  العطف على الضمير المجرورمسألة اختلف النحويون في        

 :على أقوال ثالثة حرف الجر

, (8)وهو مذهب جمهور البصريين, رة الشعرالمنع إل في ضرو: األول

 .(10)وهو ظاهر كالم األخفش في معانيه, (9)ون سب للكسائي

 :ترجع إلى أمور منها وعلة المنع       

                                                           

 . 10/102انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 2/507انظر: التنقيح   (2)

 . 12/88القاري انظر: عمدة   (3)

 . 154-5/153انظر: مصابيح اجلامع   (4)

 . 4/132انظر: إرشاد الساري   (5)

هـ(, وهو عبد الواحد بن التني, أبو حممد السفاقسي, املغريب, املالكي, احملدِّث, الفقيه, من 611 -ابن التني )...  (6)
 . 1/168النور الزكية مصنفاته: )املخرب الفصيح يف شرح البخاري الصحيح(. انظر: شجرة 

 . 4/447فتح الباري   (7)

, ومهع 2/1024, وشرح الكافية 78– 3/77, وشرح املفصل 2/463واإلنصاف , 2/381انظر: الكتاب   (8)
 . 5/268اهلوامع 

 . 2/446انظر: جمالس ثعلب   (9)

 . 1/430معاين القرآن   (10)
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فكما ل يعطف على , المجرور شبيه بالتنوين ومعاقب لهأن الضمير  -1

 .(1)الضميرفكذلك ل ي عطف على , التنوين

صح حلول كل واحد منهما محل والمعطوف عليه أن يأن حق  المعطوف  -2

 .(2)عليهوضمير الجر ل يصح حلوله محل ما يعطف , اآلخر

نع من العطف بأن شبه الضمير بالتنوين لو م اًل ورد هما ابن  مالك معلِّ         

وأن , ول يمنعان بإجماع, كالتنوين ,توكيده ومن اإلبدال منهعليه لمنع من 

 :ول( يهخ  وأَ  لٍ ج  رب  رَ : )لم يجز ,ا في صحة العطفشرطً لو كان الحلول 

مررت )ل يمتنع في , فكما لم يمتنع فيها العطف» م  هَ ر  د  ا ب  هَ ت  لَ خ  سَ وَ  اةٍ شَ  لُّ ك  

 .(3)(«ىارَ صَ ود  والن  ه  واليَ  م  ك  ل  ثَ ا مَ مَ ن  إ  )ول في , ونحوه( بك وزيدٍ 

وهو مذهب , الجارلعطف على الضمير دون إعادة جواز ا: الثاني

 وأبو,  واختاره ابن مالك ,ويونس, -الفراءو الكسائي غير– (4)الكوفيين

 .(6)ون سب هذا القول أيًضا لألخفش, (5)نحيا

: كيد بالضمير المنفصل المرفوع نحوالجواز بشرط أن يسبقه التأ: الثالث 

 .(7)اءر  والفَ , ياد  يَ والزِّ , يِّ م  ر  ون سب هذا الرأي للجَ , وزيدٍ  أنتَ  بكَ  مررت  

ح عندي من هذه األقوال الثالثةوال       هو القول بأن عطف  ذي يترج 

, ير المجرور دون إعادة الجار جائز؛ لكثرة المسموعالظاهر على الضم

  .كما سبق بيانهولضعف تعليالت البصريين 

                                                           

 . 3/375وشرح التسهيل  ,2/467واإلنصاف , 2/382انظر: الكتاب   (1)

 .  3/375, وشرح التسهيل 2/467اإلنصاف انظر:   (2)

 . 3/375, وانظر: شرح التسهيل 108شواهد التوضيح ص  (3)

. ويف  5/268, ومهع اهلوامع 2/1026, وتوضيح املقاصد 2/1024وشرح الكافية  ,2/463اإلنصاف انظر:   (4)
 أهنم جييزون ذلك على قبح!. 5/6واجلامع للقرطيب  ,2/931الكامل للمربد 

 . 2/157, البحر احمليط 2/658انظر: ارتشاف الضرب   (5)

, وسبق أن ظاهر كالم 5/268, ومهع اهلوامع 2/1026, وتوضيح املقاصد 3/375انظر: شرح التسهيل   (6)
رحام( جر, واألول أحسن, ألنك ال وقال بعضهم )واأل»أنه مينعه, إذ يقول:  1/430األخفش يف معاين القرآن 

 .«جتري الظاهر اجملرور على املضمر اجملرور

, ومهع 2/1027, وتوضيح املقاصد 4/2013)اجلرمي فقط(, وارتشاف الضرب  2/1025انظر: شرح الكافية   (7)
 . 5/269اهلوامع 
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 :ما يلي فمن الشواهد على القول المختار       

 .الواردة في موقف ابن مالك( فمـا بك واأليام  )وبيت , آيتا البقرة والنساء -1

ه  ي  ا غَ هَ ي  ا ف  مَ ) :قول بعض العرب -3 هرَ فَ وَ  ر   .(1)(س 

 :(2)الشاعرقول  -4

طٌ و  ـض  غَ ا واألر  هَ نَ ي  ا بَ مَ وَ        ا      نَ ـوف  ي  ار ي س  وَ ـل  الس  ث  ـق  في م  َعـل  ت  

 ف  ـ  انـفَ ـنَ 

 :(3)شاعرقول ال -5

 م  ـا أَ ـيـهَ ف   انَ ــفـ ي كَ ــت  ـأَحَ      ـي       ــــال  ل أ بَ  ـة  ــيــبَ ـت  ـالـكَ  ـلىـرُّ عَ ـك  أَ 

 ـاـاهَ ـوَ س  

 :(4)الشاعرقول  -6

ح  ـوَ ـي اللِّ ٍم ذ  ـي  وأبي ن عَ      م       ه  ـن  م  عَ اج  ي الَجـمَ ـذ  ب   ل تَ  َسـأَ هَـال    ق  ـر  ـاء  الـم 

 :(5)الشاعرقول  -7

 ود  ر  و  ـــر  مَ ا شَ انَ دَ ـع   ام  ــمَ ح  ـمن ال           ت  دَ رَ ٍر ثالـٌث وَ ـي  ـهَ لي وز   انَ ـلـو كَ 

 .(6)الشواهدإلى غير ذلك من 

 

 

                                                           

 . 5/268 , ومهع اهلوامع3/616, والتصريح مبضمون التوضيح 109انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

, واإلنصاف 2/86وبال نسبة يف: معاين القرآن للفراء  ,75ملِْسِكني الدَّارمي يف: ديوانه صالبيت من الطويل,   (2)
 . والشاهد يف البيت: )بينها واألرض(. 1251, وشرح الكافية الشافية ص3/79, وشرح املفصل 2/465

وشرح  ,158وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي ص ,162ديوانه صلَعبَّاس بن ِمْرَداس, وهو يف: البيت من الوافر,   (3)
. والشاهد يف البيت:  2/464, وبال نسبة يف: اإلنصاف 1252, وشرح الكافية الشافية ص3/377التسهيل 

 )فيها أم سواها(.
, وشرح 2/466, واإلنصاف 2/86البيت من الكامل, مل أقف على قائله, وهو يف: معاين القرآن للفراء   (4)

 . والشاهد يف البيت: )عنهم وأيب نعيم(. 1252, وشرح الكافية الشافية ص3/377التسهيل 

, 1253, وشرح الكافية الشافية ص110البيت من البسيط, مل أقف على قائله, وهو يف: شواهد التوضيح ص  (5)
 . والشاهد يف البيت: )يل وزهري(. 2/157والبحر احمليط 

, والبحر 1253, وشرح الكافية الشافية ص3/377, وشرح التسهيل 110–109انظر: شواهد التوضيح ص  (6)
 . 157 -2/156احمليط 
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ف بـ ) إضافة العدد: العاشرة املسألة
َّ
 ( إىل متييزهلأاملعر

 :احلديث
أبو  رواه  لذي ا في الحديث   -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  قول رَ       

 .(1)«ارٍ نَ ي  د   ف  ل  األَ ب   ه  اءَ جَ  مَ د  ا قَ ـم  لَ فَ »: -رضي هللا عنه-ة رَ ي  رَ ه  

َر آيَاتٍ »: وقول ابن عب اس       .(2)«ث م  قََرأَ ال َعش 

  :اإلشكال

ف باأللف والالم  (األلف) العدد إضافة        .(دينار)إلى  المعر 

 :(3) موقف ابن مالك
 :ثالثة أوجه (األلف)بعد ( دينار)في وقوع أشار  إلى أن          

على إبدال , دينارٍ  ألف   باأللف  : وهو أجودها؛ أن يكون أراد :أحدها    

ف باأللف والالما( ألف) دل؛ ثم حذف المضاف وهو الب, لمضاف من المعر 

, الجرّ ف إليه على ما كان عليه من وأبقى المضا, لدللة المبدل منه عليه

                                                           

 . 2/801صحيح البخاري: كتاب الكفالة, باب الكفالة يف القرض والديون باألبدان وغريها:   (1)

 . 1/401: الصالةباب استعانة اليد يف الصالة إذا كان من أمر صحيح البخاري: أبواب العمل يف الصالة,   (2)

 . 114–112انظر : شواهد التوضيح ص  (3)
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لى ما كان عليه قبل كما حذف المعطوف المضاف وترك المضاف إليه ع

ي باب وف, (ةً مَ ح  اَء شَ ضَ ي  ةً ول بَ رَ م  اَء تَ دَ و  لُّ سَ ما ك  : )الحذف في نحو

ا على ي حمل أيضً  (1)«آياتٍ  رَ ش  أ العَ رَ قَ فَ  قامَ  ثم  »: الستعانة باليد في الصالة

وبقي ما كان  على البدل ثم حذف البدل؛ فقرأ العشر عشر آيات: أن المراد

 . اا إليه مجرورً مضافً 

والماراد بااأللف , جااءه بااأللف الادينار: كون األصلأن ي :الوجه الثاني    

ى ائ ائ چ: ع المفاااارد موقااااع الجمااااع كقولااااه تعااااالىفااااأوق, الاااادنانير

 چەئەئ
فكتاب , لصايرورتها باإلدغاام داًل  ؛الخاط ثم حذفت الالم من ,(2)

 چہ  ہ   چعلى اللفظ كما كتب 
 .(ولد ار اآلخرة)على صورة  (3)

واأللف والالم  ,(دينار)ا إلى مضافً ( األلف)أن يكون  :الوجه الثالث    

وأشار إلى أن أبا علي الفارسي قد , ئدتان فلذلك لم يمنعا من اإلضافةزا

 :(4)روحمل عليه قول الشاع ,هذا الوجه أجاز

ج   يـول  ـت         شَ ـوان  من الـح  ق  كاأل         ا       نً ـوه  ـه م  نب  يَع إذا تَ ـالض  اش  ـر 

ت س   ق يـَ الم 

من هذا الوجه الثالث  «آياتفقرأ العشر »لقوله أضاف ابن  مالك أن و   

 .زائدتين غير مانعتين من اإلضافة ؛ أي كون األلف والالمنصيب

 :موقف الشراح

                                                           

 .  1/401صحيح البخاري: كتاب العمل يف الصالة, باب استعانة اليد يف الصالة:   (1)

 . 31سورة النور, من اآلية:   (2)

 . 32سورة األنعام, من اآلية:   (3)

اللمحة يف شرح وبال نسبة يف:  ,3/104النحوية واملقاصد  ,111ديوانه صالبيت من الكامل, للقطامي, يف:   (4)
 ا:مرّكب من بيتني؛ ومهُ وهو يف الّديوان , 2/386, وشرح التسهيل 1/428 امللحة

َها َوقَ    تـُْعِطي الضَِّجيَع ِإَذا تـََنبََّه َمْوِهًنا       يِـ ْد أَِمَنْت َلُه َمْن يـَتَّقـِمنـْ
َذاِق ُمفلًَّجا أَْطرَاف    

َ
ْسَتِقي    هُ ُـ َعْذَب امل

ُ
 َكاألُْقُحواِن ِمَن الرََّشاِش امل

 والشاهد فيه: أنه أراد: من رشاش املستقي, فزاد األلف والالم, ومل متنعا من اإلضافة.
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جواز هذا الستعمال عند بإشارتهما إلى  (2)والعيني (1)اكتفى الكرماني        

 .(3)الكوفيين

تدرك واس ,وأما الدماميني فأورد األوجهَ الثالثة التي ذكرها ابن مالك       

نا المضاف ه»: فاستدرك على األول بقوله, عليه في األول والثاني منها

وعلى الثاني , (4)«؟إن المضاف إليه أقيم مقام المضاف: مجرور فلَم لم يقل

برواية معتبرة ولو ثبت عدم تنوينه  ,(دينار)لكن الرواية بتنوين »: بقوله

ويلغون  ,ا ما يعتمد هو وغيره التوجيهَ باعتبار الخطوكثيرً , تعي ن هذا الوجه  

 .(5)«الروايةتحقيق 

فيه األوجهَ الثالثة التي ذكرها ابن  مالك  (6)وذكر القسطالني        

 .ميني عليه في األول والثاني منهاواستدراَك الدما

 
 

 املناقشة:
  :المضاف فيتصور في تعريفه ثالثة أوجه إذا ق صد تعريف العدد       

: نحو, إدخال األلف والالم على الثاني وتعريف األول به :األول وجهال    

 .(1)يع النحويينجم جائز عندوهو , ثالثة  الرجال  

                                                           

 . 10/121انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 9/98انظر: عمدة القاري   (2)

أن » 1/427مل أقف يف كتب النحو على قول ينسب للكوفيني إجازة تعريف األول دون الثاين, ويف امللخص   (3)
ومل أجد من نسب هذا إىل الفراء غري ابن الربيع. قال صاحب كتاب  «,الفراء أجاز هذا قياًسا, وهو خطأ

إجازة دخول )أل( على العدد املضاف ما ما ذكره ابن أيب الربيع عن الفراء من أ»: 322القرارات التصريفية ص
دون املضاف إليه قياًسا, فيقال: الثالثة أثواب. فلعله من الزم قوله إذ أجاز الثالثة األثواب محال على )احلسن 

وأشار إىل أن الزم قول العامل ال  «الوجه(, فيلزم أن جييز الثالثة أثواب محال على إجازة )احلسن وجٍه( باإلضافة
 ينسب إليه.  

 . 177 – 5/176مصابيح اجلامع    (4)

 املصدر السابق.  (5)

 . 4/149انظر: إرشاد الساري   (6)
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تدخل في المضاف إليه األلف والالم؛ ألنه يكون به و»: يقول سيبويه        

وإذا أدخلت .... وأربعة أفلس , ثالثة أثواب: وذلك قولك, األول معرفة

 .(2)«....خمسة  األثواب  وستة  األجمال  : األلف والالم قلت

: نحو, م على األول وعلى الثانيإدخال األلف والال :الثاني وجهال     

(, الحسن الوجه)قياًسا على  (3)وهذا الوجه أجازه الكوفيون, الثالثة  الرجال  

 ,معنوية( ثالثة الرجال)أن اإلضافة في نحو محتجين ب, (4)ومنعه البصريون

وتابعهم ابن مالك في  ,(5)بين تعريفينحتى ل يجمع  ؛فامتنع تعريف األول

 .(6)عليها ما ذهب إليه الكوفيون بالشاذ الذي يحفظ ول يقاس هذا واصفً 

, إدخال األلف والالم على األول وإضافته إلى الثاني :الثالث وجهال    

حكى ابن عصفور والسيوطي اإلجماع على قد و, الثالثة  رجالٍ : نحو

ألن األول معرفة » ,(9)وبالخطأ الفاحش,(8)بالشذوذووصفه بعضهم , (7)منعه

ومحال أن يكون السم , ويكون نكرة بإضافته إلى النكرة, باأللف والالم

                                                                                                                                                                      

ص , والتكملة 1/311, واألصول 2/175واملقتضب , 302, وإصالح املنطق ص1/206انظر: الكتاب   (1)
والتسهيل  ,6/33وشرح املفصل  ,2/34وشرح اجلمل البن عصفور ,  487-1/486, والتبصرة والتذكرة 276

 . 120-119ص

 . 1/206الكتاب   (2)

وشرح اجلمل , 1/313اإلنصاف , و 276والتكملة ص ,2/590, وجمالس ثعلب 302انظر: إصالح املنطق ص  (3)
, وشرح 2/1108, وشرح ألفية ابن معط 3/583وشرح الكافية , 2/122املفصل , وشرح 2/34البن عصفور 

 . 5/314اهلوامع ومهع  2/90واملساعد , 2/409التسهيل 

, 2/34وشرح اجلمل البن عصفور  ,1/313اإلنصاف , و 275, والتكملة ص2/175انظر: املقتضب   (4)
 . 2/90واملساعد 

 . 2/1108وشرح ألفية ابن معطي  ,1/313اإلنصاف , و 275انظر: التكملة ص  (5)

 . 2/409انظر: شرح التسهيل   (6)

 . 5/314ومهع اهلوامع  ,2/34شرح اجلمل البن عصفور انظر:   (7)

 . 3/584, وشرح الكافية 2/409انظر: شرح التسهيل   (8)

 . 2/175انظر: املقتضب   (9)



67 
 

وقد نسب بعض المتأخرين جواز هذا , في آن واحد: أي (1)«ونكرةمعرفة 

 .(2)الوجه إلى الكوفيين

, قد جاء الحديث واألثر الساب قَي ن على وجه منعه جمهور النحويينو          

حو فيهما زائدتان غير مانعتين من  لالملدي  أن األلف وا الذي يترج 

 .ي حفظ ول يقاس عليه وأن ما جاء على هذا الستعمال, اإلضافة

 

 

 

 حذف حرف العطف  :احلادية عشرة املسألة
 األثر:
ى ل  صَ .. ..وا ع  س  و  أَ م فَ يك  ل  عَ  هللا   عَ س  ا وَ ذَ إ  »: -رضي هللا عنه- رَ مَ قول ع       

 .(3)....«اءٍ بَ وق  زاٍر في إ  , يصٍ م  اٍر وقَ في إزَ , اءٍ دَ اٍر ور  زَ ٌل في إ  جَ رَ 

  :اإلشكال

 .حذف حرف العطف     

 :(4)موقف ابن مالك 
 :تضمن فائدتين ثرأشار إلى أن هذا األ      

ى صل  )إذ المعنى عنده في قوله  ,ورود الماضي بمعنى األمر: الفائدة األولى

 ارً ي  خَ  لَ عَ فَ وَ  ؤٌ ر  ام   ى هللاَ قَ ات  : )ومثله من كالم العرب. رجلٌ  ليصلِّ (: رجل

 . ليتق وليفعل: بمعنى( هي  لَ ي ثَب  عَ 

صلى رجل في إزار : فإن األصل, حذف حرف العطف: والفائدة الثانية

فحذف حرف العطف . أو في إزار وقباء, أو في إزار وقميص, ورداء

 .مرتين؛ لصحة المعنى بحذفه
                                                           

 . 657الفوائد والقواعد ص  (1)

 علقت على عدم ثبوت ذلك عنهم يف التعليق على موقف الشراح.  (2)

 . 1/143والثبان والقباء: صحيح البخاري: كتاب الصالة, باب الصالة يف القميص والسراويل   (3)

 . 117انظر: شواهد التوضيح ص  (4)
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 عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  ين قول الن  الفائدتنظير هذا الحديث في تضمن أن  و      

ه   اع  صَ  ن  م  ...  ه  م  هَ ر  د   ن  م  , ه  ار  نَ ي  د   ن  م   ؤٌ ر  ام   قَ د  صَ تَ »: -مل  وسَ   اع  صَ  ن  م  , ب رِّ

 .(1)«ه  ر  م  تَ 

 

 
اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

اح  ابنَ         الماضي  مالك في إفادة هذا الحديث ورود وافق جميع  الشر 

 .(2)بمعنى األمر

 :حذف حرف العطف إشكالوأما في        

إما أن يكون من  :أوجهج الحديث ثالثة يخرأجاز في ت (3)فإن الكرماني       

, ونحوها( أو)على سبيل التعداد فال حاجة إلى مذكور  أنهأو , باب اإلبدال

في  ويينعطف على قول بعض النحمحمول على حذف حرف ال أنه أو

 .جوازه

ا        ل يتعي ن؛ لحتمال أن »يَج ابن  مالك بأنه الدماميني فتعق َب تخروأم 

, صلى في إزار وقباء, صلى في إزار وقميص: ؛ أييكون المحذوف فعاًل 

 وحذف  حرف  , (4)اوالحمل على هذا أولى؛ لثبوته إجماعً .... ي الباقي وكذا ف

 .(5)«ووقوعه في الشعر مختلف فيه, العطف باب ه الشعر فقط عند بعض

 . بإيراد تخريج ابن مالك له (6)واكتفى ابن  حجر        

لثالثة التي أجازها الكرماني في تخريجه األوجه ا (7)وأورد العيني        

 .فيه

 . (8)«أو عطف على حذف ,بدل»: وقال السيوطي فيه هو        

                                                           

 . 3/87صحيح مسلم: كتاب الزكاة, باب احلثِّ على الصدقة ولو بشقِّ مترة أو كلمة طيبة:   (1)

, وعمدة 1/475, وفتح الباري 2/86, ومصابيح اجلامع 1/141, والتنقيح 4/24انظر: الكواكب الدراري   (2)
 . 1/394, وإرشاد الساري 2/465والتوشيح , 4/73القاري 

 . 4/25انظر: الكواكب الدراري   (3)

 يعين حذف الفعل إذا ُعِلم.  (4)

 . 462-8/461, وانظر فيه: 87-2/86مصابيح اجلامع   (5)

 . 1/475انظر: فتح الباري   (6)

 . 74-4/73انظر: عمدة القاري   (7)

 . 2/465التوشيح   (8)
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على قول من العاطفة هو ( أو)إلى أن  حذف  (1)وأشار القسطالني       

ز ذلك من النح على أو أنها , األصل إثباتها كما قاله ابن مالكوأن  , ويينيجوِّ

 .سبيل التعداد فال حاجة للعطف

 املناقشة:
ج ابن  مالك وغالب  الشراح اإلشكاَل الوارد في الحديث على أن           خر 

 :قولن فهحذ حكمين في للنحويو, فيه حذفًا لحرف العطف

هيلي, (2)ابن  جني وعليه, المنع: األول وابن , (4)وابن الضائع, (3)والسُّ

 .  (5)هشام

وإضمارها ل , الحروف دالة على معاني في نفس المتكلم»م بأن  تهوحج  

 .(6)«يفيد معناها

وابن , (8)وابن عصفور, (7)وعليه الفارسي, عند فهم المعنى, الجواز: الثاني

 :ما يلي –إضافة إلى حديث المسألة  –ومن أدلتهم . (9)والرضي, مالك

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  چ : قولاااااااااه تعاااااااااالى -1

 .(11)وقلت: قال الفارسي تقديره (10) چۆ  ۆ  

 چٹ  ڤ  ڤچ :بعد قوله,(12) چڎ  ڈ  ڈ   چ  :قوله تعالى  -2
(1). 

                                                           

 . 1/394الساري انظر: إرشاد   (1)

 . 291-1/290انظر: اخلصائص   (2)

 . 207صنتائج الفكر انظر:   (3)

 . 5/274, ومهع اهلوامع 4/2017انظر: ارتشاف الضرب   (4)

 . 1305انظر: مغين اللبيب ص  (5)

 . 207, وانظر: نتائج الفكر ص5/274مهع اهلوامع   (6)

 . 4/2017وارتشاف الضرب , 207انظر نسبة الرأي له يف: نتائج الفكر ص  (7)

 . 4/2017, وانظر نسبة الرأي له يف: ارتشاف الضرب 1/236انظر: املقرب   (8)

 . 2/1040انظر: شرح الكافية   (9)

 . 92سورة التوبة, من اآلية:   (10)

 . 1306, ومغين اللبيب ص1/1040انظر: شرح الكافية   (11)

 . 8سورة الغاشية, اآلية:   (12)



70 
 

 .(2)ووجوه: أي     

ارً م  ـتَ  اـمً ح  ـلَ  اكً مَ أكلت  سَ : من قول العرب حكاه أبو زيدما  -3
(3). 

 . (4)ةً الثَ ثَ  ن  ي  مَ هَ ر  د   امً هَ ر  ه  د  ط  أع  : ما حكاه األخفش من قول العرب  -4

 :(5)قول الشاعر -5

بَ  فَ ي  كَ  َت كَ ـأص  ـَت ي  سَ ـم  أَ  فَ ي  ح  اد  ؤَ ــد  في ف  س  الـو  ـر  غ  ـيَ        ا       ـم  م 

 ـم  ـيـر  كَ ـال

 :(6)لشاعرقول ا -6

              ي ــت  ال  ــى عَ ــلَ ي عَ ـــك  ل أَب   فَ ــي  وكَ                            

ق  بَ ــي غَ ــح  ـائ  ـبَ صَ                               ـيـــالت  ي  ــي قَ ــائـ 

الذي يترجح عندي أن المراد بكل هذه األمثلة النثرية أنها مذكورة و       

كل تفاحةً : كأن تقول, حقيقة العطف غير مراده فيهاعلى سبيل التعداد؛ ألن 

صلى رجل على أي : والمعنى في األثر. كل ما تشاء: برتقالةً عنبًا؛ تريد

 .حال

 (لوال)خرب املبتدأ بعد  ظهور: الثانية عشرة املسألة

 :احلديث
ٌث ي  د  حَ  م ك  و   قَ َل و  لَ  ,ة  شَ ائ  يا عَ »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -ي ب  الن   قول        

 .(1)«ني  ابَ لها بَ  ت  ل  عَ جَ فَ  ةَ بَ ع  الكَ  ت  ض  قَ نَ لَ  رٍ ف  ك  ب   م  د ه  ه  عَ 

                                                                                                                                                                      

 . 2الغاشية, اآلية: سورة   (1)

 . 1306انظر: مغين اللبيب ص  (2)

, وارتشاف الضرب 2/1040, وشرح الكافية 1/288, وشرح اجلمل البن عصفور 1/290انظر: اخلصائص (3)
 .1306, ومغين اللبيب ص4/2017

 . 1306, ومغين اللبيب ص4/2018, وانظر: ارتشاف الضرب 2/717معاين القرآن لألخفش   (4)

, 161, وضرائر الشعر البن عصفور ص1/290البيت من اخلفيف, مل أقف على قائله, وهو يف: اخلصائص   (5)
, والتصريح مبضمون 478, ورصف املباين ص1260, وشرح الكافية الشافية ص3/380وشرح التسهيل 

 . والشاهد يف البيت أنه أراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت.  5/274ومهع اهلوامع  ,3/562التوضيح 

, وسر 1/290, واخلصائص 3/312البيت من الرجز, أنشده ابن األعرايب, وهو يف: ديوان األدب للفارايب   (6)
, ورصف 1/289, وشرح اجلمل البن عصفور 161, وضرائر الشعر البن عصفور ص2/635صناعة اإلعراب 

 العطف.. والشاهد يف البيت أنه أراد: وغبائقي وقياليت, فحذف حرف  477املباين ص
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  إلشكال:ا

 ( .لول)خبر المبتدأ بعد  ظهور

 :(2)موقف ابن مالك 

  وأنه, إلى أن هذا الحديث تضمن ظهور خبر المبتدأ بعد لول أشار       

ا خفي على النحويين إل الرمانّي وابن الشجري في هذه المسألة  ورأيه, مم 

  :على ثالثة أضرب( لول)أن  المبتدأ المذكور بعد 

ومخبر عنه بكوٍن مقيد ل ي دَرك معناه , م خبر عنه بكوٍن غير مقيد         

 .كوٍن مقيد ي دَرك معناه عند حذفهومخبر عنه ب, ذفهعند ح

فمثل هذا يلزم حذف خبره؛ ( لول زيد لزارنا عمرو:  )فاألول نحو          

 فلم تكن حال, لى كل حال من أحواله لزارنا عمرولول زيد ع: ألن المعنى

ولما في الجملة من , فلزم الحذف لذلك, من أحواله أولى بالذكر من غيرها

 .لستطالةا

 :نحو -معناه إل بذكره ول يدركوهو المخبر عنه بكون مقيد - الثاني         

؛ ألن معناه ظهورفخبر هذا النوع واجب ال(, كَ ر  لم أز   غائبٌ  لول زيدٌ )

 م ك  و   قَ َل و  لَ »: -صلى هللا عليه وسلم-نه قول النبي وم, جهل عند حذفهي  

: المبتدأ لظ ن  أن  المرادفلو اقتصر في مثل هذا على . «رٍ ف  ك  ب   م  د ه  ه  ٌث عَ ي  د  حَ 

؛ وهو خالف المقصود, كل حال من أحوالهم لنقضت الكعبة علىلول قومك 

وتلك الحال ل تمنع من , َد عهدهم بالكفر فيما يستقبلع  ألن من أحوالهم ب  

عبد الرحمن ومن هذا النوع قول , لكعبة وبنائها على الوجه المذكورنقض ا

ل و  ولَ  ,ارً م  أَ  كَ لَ  رٌ اك  ي ذَ نِّ إ  »: -رضي هللا عنه– بن الحارث ألبي هريرة

 .(3)«كلَ  ه  ر  ك  ذ  أَ  م  لَ  يه  ف   ي  لَ عَ  مَ سَ ق  أَ  ان  وَ ر  مَ 

 :(4)الشاعرومن هذا النوع قول        

                                                                                                                                                                      

صحيح البخاري: كتاب العلم, باب من ترك بعض االختيار خمافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا يف أشد   (1)
 . 1/59منه: 

 . 121– 120انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 . 2/679صحيح البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم يصبح جنبا:   (3)

 ومل أقف عليه يف غريه. .3/302شرح األمشوين البيت من البسيط,مل أقف على قائله, وهو يف:   (4)
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ـم  إذ ل  ا للـس  ن  َجان حً ك  أَ  ـم  لَ وَ                  ارً ص  تَ ـن  ت  م  ن  ي ك  ان  ـٌر َجفَ ي  ـهَ ـول ز  لَ 

واَجنَ   ح 

: كقولك -يدرك معناه عند حذفهوهو المخبر عنه بكون مقيد - الثالث       

ر  يَ  لول أخو زيدٍ  لبه لنص  فهذه  ,عينه لعجزي   عمروٍ  لول صاحب  : و, غ 

لول زيٌد لزارنا )ا بـ إثبات الخبر وحذفه؛ ألن فيها َشبَهً وأمثالها يجوز فيها 

ا ما وجب فيهما من فجاز فيه ,(كَ ر  لم أز   غائبٌ  لول زيدٌ )بـ  اهً بَ وشَ ( عمرو

 .بوتالحذف والث

 موقف الشراح:  
وافق الكرمانيُّ       

والعينيُّ  (1)
إذا ( لول)مالك في إجازة إثبات خبر  ابنَ  (2)

 :(3)الشاعرواستشهدا بقول , اكان خاصً 

 ن  ـَر م  ـعَ ـش  أَ  مَ و  ت  الـيـَ نـ  ك  ـلَ      ي           ر  ز  ـاء  ي  ـمَ ـلَـ ـر  بالع  ـع  ل الشِّ ـو  ولَ 

 يـد  ـبـ  لَ 

أن و, الخبر هنا بأنه ل دليل على حذفه ظهور (4)ل الزركشيوعل        

 .لمشبهةعلى إعمال الصفة ا( عهدهم)ورفع ( حديثٌ )بتنوين  الرواية

 وإنما أثبت»: بقوله( لول)خبر المبتدأ بعد  ظهورل وكذا الدماميني عل         

 وأتحقق اآلن أني وقعت في كالم ابن, ا ل دليل عليه لو حذفلكونه خاصً 

على ما معناه أنه تتبع طرق هذا الحديث  (5)(شرح اإليضاح)أبي الربيع في 

 . (6)«رهفحرِّ  ,ردُّ عليهوهذا يَ  ,فلم يجد فيه إثبات الخبر

                                                           

 . 2/152انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 2/203انظر: عمدة القاري   (2)

, وعمدة 2/152, , وبال نسبة يف: الكواكب الدراري 71لإلمام الشافعي يف: ديوانه صالبيت من الوافر,   (3)
 . 2/203القاري 

 . 1/85انظر: التنقيح   (4)

 . 595 – 1/594يف كتابه البسيط يف شرح اجلمل   (5)

, والتصريح مبضمون 1/487. وانظر قول ابن أيب الربيع يف: توضيح املقاصد  270– 1/269مصابيح اجلامع   (6)
 . 573-1/572التوضيح 
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ورفع ( حديثٌ )تنوين ب»: أما ابن حجر فاكتفى عند هذا الحديث بقولهو       

 . (1) «ةعلى إعمال الصفة المشبه( عهدهم)

همع )في  أوردهكر هنا ما حس ن أن ي ذولكن يَ , السيوطيولم يعلق         

فته ال»: عند هذا الحديث إذ قال (الهوامع رواة بدليل والظاهر أن الحديث حر 

ك  : )أن في بعض رواياته ثان  قوم  د  وقد  ,وهذا جار على القاعدة( لول ح 

 أنه ل: من كالم ابن الضائع وأبي حيان( وأصول النح)في كتاب  بي نت  

ألنه مروي بالمعنى ل بلفظ  ؛يستدل بالحديث على ما خالف القواعد النحوية

ن العربية فأد   وها الرسول واألحاديث رواها العجم والمولدون ل َمن ي حس 

 .(2) «على قدر ألسنتهم

 .(3)ما ذكرناه عن ابن حجر قاله القسطالني وبنصِّ       

 املناقشة:
المتناعية على ( لول)المرفوع الواقع بعد  ن في السماختلف النحويو        

 :قولين

( لول)فاعل لفعل محذوف بعد : فقيل, (4) واختلفوا, نيالكوفيقول  -1

بل هو مرفوع  :وقيل,  (5)وهو رأي الكسائي, لول وجد زيد: تقديره

 .(6)وهو رأي الفراء وابن كيسان, نفسها؛ لنيابتها عن الفعل( لول)

لول تبتدأ بعدها »: قال سيبويه, على أنه مبتدأ ينالبصريقول  -2

 .(7)«األسماء

 :هذا المبتدأثم اختلفوا في خبر        
                                                           

 . 1/224فتح الباري   (1)

 . 43-2/42مهع اهلوامع   (2)

 . 1/219انظر: إرشاد الساري   (3)

 . 1/573انظر: التصريح مبضمون التوضيح   (4)

 . 2/43انظر: مهع اهلوامع   (5)

 . 4/1904انظر: ارتشاف الضرب   (6)

 . 2/103. وانظر: املقاصد الشافية  140– 3/139الكتاب   (7)
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( لول)إلى وجوب حذف خبر المبتدأ الواقع بعد  فذهب جمهور النحويين -

الكالم فيما لو ه وطول مسدّ ( لول)؛ لسدِّ جواب (1)اكان كونا مطلقً  إذا

ذف حين كثر استعمالهم إياه »: قال سيبويه, ا بهذ ك ر ملفوظً  ولكن  هذا ح 

اعلم أن »: وقال المبرد .(2)«(إما ل)كما حذف الكالم من , في الكالم

وذلك , وخبره محذوف؛ لما يدل عليه, يرتفع بالبتداء( لول)السم بعد 

وخبره , ارتفع بالبتداء( عبد هللا)فـ . لول عبد هللا ألكرمتك: قولك

, ألكرمتك ,أو لسبب كذا, لول عبد هللا بالحضرة: والتقدير, محذوف

 . (3)«(لول)خبر معلق بحديث , ألكرمتك: فقولك

شاذٌّ أو  –عند هؤلء  –( لول)ى ذلك ذكر خبر المبتدأ بعد وعل         

نوا قول  ,(4)ضرورةٌ   :(5)المعريولذا لح 

ـه  ك  د  ي مـس  ــم   الـغ  َل ـو  ـلَ فَ        ـٍب         ض  ــل  عَ ك   ه  ــنب  م  ع  رُّ ـب  الـي  ذ  ي  

 اَل ــسَ لَ 

 وأبو ,(8)الشجريابن  و, (7)يمنهم الرمان, (6)وذهب جماعة من النحويين -

له ( لول)بر المبتدأ بعد إلى أن  خ  ,(10)وابن مالك (9)الشلوبينعلي 

                                                           

 . 1/571, والتصريح مبضمون التوضيح 1/174انظر: توضيح املقاصد   (1)

 . 2/129الكتاب   (2)

 . 3/76املقتضب   (3)

 . 3/1090انظر: ارتشاف الضرب   (4)

, وارتشاف الضرب 356, وشرح الكافية الشافية ص33البيت من الوافر, وهو يف: ديوان سقط الزند ص (5)
, والتصريح مبضمون 1/349, واملقاصد النحوية 599, ومغين اللبيب ص1/486, وتوضيح املقاصد 3/1089

 . 1/570 التوضيح

 . 1/571, والتصريح مبضمون التوضيح 599انظر: مغين اللبيب ص  (6)

, وتوضيح 3/1089, وارتشاف الضرب 120مل أقف على رأي صريح له. انظر: شواهد التوضيح ص (7)
 . 2/107, واملقاصد الشافية 1/487املقاصد

 . 2/510انظر: أمايل ابن الشجري   (8)

 .1/487, وتوضيح املقاصد3/1089,وارتشاف الضرب 120, وشواهد التوضيح ص219انظر: التوطئة ص  (9)

 . 121– 120انظر: شواهد التوضيح ص  (10)
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ا كان كونً  إذا (لول)أنه يجب حذف خبر المبتدأ بعد : الحالة األولى

تطالة المحوجة ؛ لما في الجملة من السوجوابه سادٌّ مسّد الخبر, امطلقً 

 .إلى الختصار

كالقيام ( اخاصًّ )ا ا مقي دً المبتدأ بعد لول كونً أن يكون خبر : الحالة الثانية       

ج عليه قول المعرِّ , دل  عليه دليل جاز حذفه وإثباتهفإن , والقعود رِّ ي وخ 

 .ابقالس

 .وعليه حديث المسألة ,(1)هوإن لم يدل عليه دليل وجب إثبات

هو  (لول)أن جواب : وهو, ذهب إليه ابن الطراوة, الثوهناك مذهب ث -

 .(2)خبر المبتدأ

رابط ال لعدم وجود ورد ه ابن  هشام؛ ,(3)المرادي هذا المذهبقد ضع ف و

 .(4)بينهما

ح       ة ثبوت خبر  هو عندي والذي يترج  يل على التفص (لول)القول  بصح 

صلى -ي كالم النبي ؛ لورود الشواهد عليه فالذي ذكره ابن مالك ومن وافقه

 .وفي أشعار العرب, وفي كالم الصحابة -هللا عليه وسلم

 

 : يف العدول عن الضمري املذكر إىل املؤنثثالثة عشرةاملسألة ال
 

 :وقد وردت هذه المسألة في مواضع

 املوضع األول: 
أتَى  ن  مَ ـل  ن  وَ هَ ه ن  لَ »: في باب المواقيت -رضي هللا عنه– اسب  قول ابن عَ 

 .(5)....« ن  ه  ل  ه  أَ  ر  ي  غَ  ن  م   ن  ه  ي  لَ عَ 

                                                           

 . 599انظر: مغين اللبيب ص  (1)

 . 3/1089انظر: ارتشاف الضرب   (2)

 . 601انظر: اجلىن الداين ص  (3)

 . 600انظر: مغين اللبيب ص  (4)

 .  2/555صحيح البخاري: كتاب احلج, باب مهّل أهل الشام:   (5)
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 اإلشكال:
فالالئق  ,ألن المراد أهل المواقيت؛ هن  لهم: يقاله أن وحقّ  ,(لهن  ) :قوله 

 .بهم ضمير الجمع المذكر

 :(1)مالكموقف ابن 
, ق والزمر والجماعاترَ باعتبار الف   ثالوجه فيه أن ه أن  أشار إلى أن          

روج عن األصل لقصد المشاكلة الخأن   و, وألجل التشاكل بين الضمائر

: واألصل ,(3)(د ثد م وما حَ أخذه ما قَ )و, (2)(تَ ي  لَ ول تَ  تَ ي  رَ ل دَ : )ومنه, ركثي

 .(4)كثيرة ونظائر ذلك . وحَدث, تلوتَ 

 
اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

( ن  ه  )»: فلم يزد على قوله ,ر الكرماني إلى وجود هذا اإلشكاللم ي ش        

 .(5)«عليهن   والمارِّ  أي المواقيت ألهلهنِّ 

يجوز أن يكون ( لهن: )ومن قال»: وأجاب الزركشي عنه بقوله        

هذه : المدينة وأهل الشام وما بعدهما؛ أيل ضمير الجماعات المتقدمة من أه

 .(6)«المواقيت لهذه الجماعات المذكورةالبقاع التي هي 

وأجاب »: بقولهأت بَعه , د الدماميني فيه تخريج ابن  مالكو بعد أن  أور        

هذه المواقيت ألهل  :أي ,ألهلهن   هن  : بأنه على حذف مضاف؛ أي: غيره

من غير  ولمن أتى عليهن   لهن   هن  »: في حديث آخرالبلدان بدليل قوله  هذه

 . (1) «اح باألهل ثانيً فصر   (7)«أهلهن  

                                                           

 . 132-131انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 1/448صحيح البخاري: كتاب اجلنائز, باب امليت يسمع خفق النعال:   (2)

, 7/210, ومسند اإلمام أمحد 1/243من كالم عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه. والرواية يف سنن أيب داود   (3)
صلى اهلل عليه و -النيب  فأتيتُ  ,نا باحلاجةِ دُ ي أحَ وصِ ويُ  نا على بعضٍ م بعضُ سلِّ ويُ  يف الصالةِ ُكنَّا نـََتكلَّم »: 424
 .«.... ثَ دُ وما حَ  مَ دُ  ما قَ ين ذَ فأخَ  ,عليَّ  دَّ رُ ي فلم يَـ صلِّ عليه وهو يُ  فسلمتُ  -سلم

 . 351–5/350انظر: مهع اهلوامع   (4)

 . 8/62الكواكب الدراري   (5)

 . 1/373التنقيح  (6)

 . 2/555صحيح البخاري: كتاب احلج, باب مهّل أهل الشام:   (7)
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ح ابن  حجر         المواقيت للجماعات : فيه أن يكون التقدير (2)ورج 

نه أشار إلى ؛ إل أعلى حذف المضاف( ألهلهن)وأجاز أن يقال , ةالمذكور

 .أن  األول هو األصل

جه العيني إذ قال علىو         واقيت لهذه البالد والمراد هذه الم»: نحوه خر 

ذلك في وقد ورد , ألن المراد األهل( هن  لهم)وكان األصل أن ي قال , أهلها

 .(3)«(الصحيح)بعض الروايات في 

ح السيوطي الوجه اآلخر الذي أورده الدماميني والذي لم          ده يؤيِّ ورج 

على  ,واقيت المذكورة للبالد المذكورةالم»: خريجهإذ قال في ت ؛ابن حجر

 .(4)«(هن  )التأنيث وحسن لمزاوجة  فصح  , ألهلهن: أي ,حذف مضاف

وإجابة غيره , لإجابة ابن مالك بأنه لقصد التشاك (5)وأورد القسطالني        

 .منهما ولم يتبين لي اختياره  .بأنه على حذف مضاف
 

 :املوضع الثاني
ن هَا »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  ول رَ ق       َما ال َعَمل  ف ي أَي اٍم أَف َضَل م 

ه   هَاد   :قَال وا ,ف ي هَذ  هَاد   :قَالَ  ؟َوَل ال ج  ه   ,َوَل ال ج  ر  ب نَف س  ٌل َخَرَج ي َخاط  إ ل  َرج 

ء ,َوَمال ه   ع  ب َشي  ج  (6)«فَلَم  يَر 
. 

   :شكالاإل 

 .وهو مذكر( العمل)إلى ( منها)مؤنث في عود ضمير 

وإبداله منه مع تباين ( الجهاد)من ( رجل)استثناء : فيه إشكال ثاني وهوو

 .جنسيهما

 
 

                                                                                                                                                                      

 . 45–4/44مصابيح اجلامع   (1)

 . 3/386انظر: فتح الباري   (2)

 . 9/140القاري عمدة   (3)

 . 3/1221التوشيح   (4)

 . 3/100انظر: إرشاد الساري   (5)

ما العمل يف أيام ». والرواية فيه:  1/329صحيح البخاري: كتاب العيدين, باب فضل العمل يف أيام التشريق:   (6)
 .176التوضيح ص, والرواية املذكورة يف نسخة منه, كما أشار حمقق شواهد «العشر أفضل من العمل يف هذه
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 :(1)موقف ابن مالك

ه اإلشكال        لستغراق ( العمل)أن األلف والالم في على األول  وج 

من أسماء كغيره , ح لتأوله بجمعا فيه عموٌم مصحِّ ـبهمفصار , لجنسا

 .المقرونة باأللف والالم الجنسية األجناس

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چنحاااو  ,ولاااذلك يساااتثنى مناااه

(2)چڀ
 ائ ىچ: كقولاه تعاالى ,ف بما يوصف باه الجماعويوص,  

اَس الن ا كَ لَاه  أَ : )وكقول بعاض العارب, (3) چ ۇئ وئ ائ  ەئەئ وئ

 .(4)(م  البيض  والدينار  الحمر  هَ ر  الد  

جاز أن يوصف بما يوصف به الجمع لما حدث فيه من العموم  فكما      

الدينار بها هلك كثير : ز أن يعاد إليه ضمير كضمير الجمع؛ فيقالكذلك يجو

ن هَا ف ي َما ال َعَمل  ف ي أَي  »و , ي تأويل الدنانير؛ ألنه فمن الناس اٍم أَف َضَل م 

ه    .ألنه في تأويل األعمال «هَذ 

َل  ,(حسنة)لتأويله بـ ( العمل)ث ضمير ون أن  ويجوز أن يك        كما أو 

 .(5)(أتته كتابي: )بصحيفٍة َمن قال( الكتابَ )

ول الجهاد  : رأنه على تقدي –عنده  –وأما اإلشكال الثاني فالوجه فيه        

 .المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ثم حذف, إل جهاد رجل

 موقف الشراح:

وافق الكرمانيُّ     
 .ابَن مالك في توجيه اإلشكالين  (6)

                                                           

 . 176انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 3, وجزء من اآلية: 2سورة العصر, اآلية:   (2)

 . 31سورة النور, من اآلية:   (3)

 . 2/986انظر: ارتشاف الضرب   (4)

 . 145, وشواهد التوضيح ص2/763, واإلنصاف 2/416انظر: اخلصائص   (5)

 . 6/74انظر: الكواكب الدراري   (6)
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غي أن يكون عن اإلشكال األول بأن الضمير ينب (1)وأجاب الزركشي    

 .(2) چى     ائ   ائ چ : قوله تعالى ك, للعمل بتقدير األعمال

 :ز في اإلشكال الثاني وجهينوأجا     

من إل عمل رجل؛ ألنه استثناء : أي, الستثناء متصاًل  يكون أن: أحدهما 

 .العمل

فسه فلم يرجع ا بنلكن رجل يخرج مخاطرً : أي, امنقطعً  يكون أن: وثانيهما 

 .بشيء أفضل من غيره

وهاو أن  ,آخار توجيه اإلشكال األول احتماًل  في وأما الدماميني فأضاف     

القرباة فاي ما : ادة القربة مع عدم تأويله بالجمع؛ أييكون التأنيث باعتبار إر

واه فاي أن  الضامير أن  دعا انًاثم تَعق َب الزركشي  مبيِّ . ي هذهأيام أفضل منها ف

؛ ألن  غلاااط (3) چى ائ ائچ: األعماااال كقولاااه تعاااالى: للعمااال بتقااادير

 .حد بخالف العملالطفل يطلق على الواحد وعلى الجماعة بلفظ وا

للَذين أوردهما الوجهين ا( الجهاد)من ( رجل)وذكر في تخريج استثناء      

إنما يستقيم هذا على اللغة »: وعل ق بعدهما بقوله ,(قيل)بعبارة  الزركشي

 . (4)« فالمنقطع عند غيرهم واجب النصبوإل ,التميمية

كذا ( إل رجل خرج)»: حجر فاكتفى عند هذا الحديث بقولهوأما ابن      

 .(5) «لإل عمل رج: والتقدير ,لألكثر

 :أي ,أي في هذه األيام( منها)»: ق العيني عند هذا الحديث بقولهوعل        

فيه حذف ( إل رجل)وقوله .. ..له بهذا تأويل من أو   في أيام التشريق على

 . (6)«إل جهاد رجل: أي

                                                           

 . 1/254انظر: التنقيح   (1)

 . 31سورة النور, من اآلية:   (2)
 . 31سورة النور, من اآلية:   (3)

 . 2/287, وانظر: شرح التسهيل 22–3/21مصابيح اجلامع   (4)
 . 2/460فتح الباري   (5)

 . 6/291عمدة القاري   (6)
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 .بما اقتصر عليه ابن  حجر (1)واكتفى السيوطي      

ج القسطالني       , األعمال: بتقدير (العمل)إلشكال األول بأن ا (2)وخر 

الرفع على البدل ب, إل عمل رجل: وأجاز في الثاني أن يكون التقدير

 .لكن رجل خرج: والتقدير, اأو يكون منقطعً , والستثناء متصل

 : تخريج اإلشكالين ما يلي سبق من أقوال الشراح في وخالصة ما   

( العمل)ن أن يكو ؛ إمافي إعادة الضمير المذكر على مؤنثأن  السبب  -1

 .أو تأويله بـ القربة, أو تأويله بـ حسنة, بتأويل األعمال

 :على ما يلي ( الجهاد)من ( رجل)وتوجيهاتهم في مسألة استثناء  -2

 ذفثم ح, إل جهاد رجل: على تقدير أنه: والعيني ,ابن مالك والكرماني -أ

 .المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه

وأن المنقطع , أنه متصل أو منقطع: طالنيالزركشي والدماميني والقس  -ب

 . يستقيم إل على اللغة التميميةل

 .(3)إل عمل رجل: على تقدير: والسيوطي  ابن حجر -ج

 املوضع الثالث :
نَاَزة  »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  قول الن       وا ب ال ج  ر ع  فَإ ن  تَك  َصال َحةً  ,أَس 

ونَهَا م  م   ,إليها فََخي ٌر ت قَدِّ ونَه  َعن  ر قَاب ك  َوى َذل َك فََشرٌّ تََضع   .(4)«َوإ ن  يَك  س 

  :اإلشكال

 .ث الضمير العائد على مذكرفأن  ( فخير تقدمونها إليها) :قوله    

 :(5)موقف ابن مالك
لكاان  .فخياار تقاادمونها إليااه:  غااي أن يقااولأفاااد اباان مالااك أنااه كااان ينب        

ل بمؤناثالمذ الاذي تقادم إلياه الانفس ( الخيار)كتأويال , كر يجوز تأنيثه إذا أوِّ

                                                           

 . 3/891انظر: التوشيح   (1)

 . 217 –2/216انظر: إرشاد الساري   (2)

 وهذا هو قول ) أ (؛ إال أن ) أ ( قدر الفعل اخلاص, و) ج ( قدر الفعل العام.  (3)

. وليس فيه لفظ )إليها( وهو موطن اإلشكال  1/442صحيح البخاري: كتاب اجلنائز, باب السرعة باجلنازة:   (4)
 عند ابن مالك.

 . 143انظر: شواهد التوضيح ص  (5)
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 ٻ ٻچ: كقولاااه تعاااالى باليسااارىبالحسااانى أو ة بالرحماااة أو الصاااالح

 .(2) چے  ۓ  چ :وقوله تعالى(1) چٻ

 موقف الشراح:
أشارا و(, تقدمونها)زائدة بعد ( إليه)كلمة  (4)والعيني (3)حجرذكر ابن        

 .يعود إلى الخير باعتبار الثواب( إليه)أن الضمير في إلى 

ي يكون التأنيث باعتبار اإلكرام الحاصل له ف أن (5)القسطالني زادو       

 اا ومؤنثً الجار والمجرور مذكرً أن  وأضاف  ,افيسرع به ليلقاه قريبً , قبره

 .ساقط من الفرع كأصله

 ,(تقدمونها إليها)ابن مالك رواية  ونسب هؤلء الشراح الثالثة إلى       

 .ر بالرحمة أو بالحسنى أو الب شرىوأنه أن ث الضمير على تأويل الخي

 

 املناقشة:
ما ورد في المواضع السابقة أن  مخالفةَ الضمير  لما يعود  إليه ميالحظ         

, وأن ذلك راجع لمراعاة المعنى, والتأنيث أمٌر وارد في العربيةر في التذكي

 .باع للفظأو ات

ه ضابطوي لحظ أيضا أن  العائد ا        لحتمال أن ؛ لمقد ر بالتأويل ل يحدُّ

ل , يقد ر بأكثر من معنى أو  ,أو الحسنة ,األعمال: بمعنى( العمل)كما أ وِّ

     .أو اإلكرام ,أو الثواب ,لحسنىأو ا, الرحمة:  بـ( الخير)و .القربة

  :(6)مخالفة الضميرومن األمثلة على        

مثاااال فأناااث عااادد األ (7) چ ک  ک  ک  ک  گ  گچ : قولاااه تعاااالى -1

 . (8)وهي مذكرة لتأويلها بحسنات

                                                           

 . 26سورة يونس, من اآلية:   (1)

 . 7سورة الليل, اآلية:   (2)

 . 3/184انظر: فتح الباري   (3)

 . 8/113انظر: عمدة القاري   (4)

 . 3/397انظر: إرشاد الساري   (5)
 . 145 -143انظر: شواهد التوضيح ص  (6)

 . 160سورة األنعام, من اآلية:   (7)

 . 143, وشواهد التوضيح ص283انظر: التكملة للفارسي ص  (8)
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َدى َجنَاَحي ه  َداءً »: -وسلمصلى هللا عليه -ل النبي قو -2 َوف ي  فَإ ن  ف ي إ ح 

فَاءً  َرى ش  فجاز تأنيثه , ولكنه من الطائر بمنزلة اليد, مذكروالجناح , (1)«األ  خ 

 . بهامؤوًل 

فالن ) :ء من قول رجل من أهل اليمناَل رو بن العَ م  عَ  ما روى أبو  -3

, نعم: قال! أتقول جاءته كتابي؟: فقلت: قال(. لغوب جاءته كتابي فاحتقرها

 .(2)أليس بصحيفة

وتأنيث المذكر هو , وقد ذهب بعض النحويين إلى أن تذكير المؤنث        

غير أن ضرورة تذكير المؤنث أحسن من ضرورة , (3)من قبيل الضرورة

فإذا ذك رت المؤنث رددت الفرع , تأنيث المذكر؛ ألن التذكير أصل التأنيث

وتذكير المؤنث واسع »: جني لذا قال ابن, (4)إلى أصله عكس تأنيث المذكر

لكن تأنيث المذكر أذهب في التناكر , ا؛ ألنه رد فرع إلى أصلدًّ ج

 .(5)«واإلغراب

 : وقوع خرب )جعل( فعاًل الرابعة عشرة سألةامل
ً
 ا ماضي

 و األثر:احلديث 
َمى َج رَ ر  خ  يَ ل   اءَ ا جَ م  لَ ك   لَ عَ جَ فَ »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   رسول   ول  ق    

 .(6)«رجَ حَ ب   يه  في ف  

 ع  ط  تَ س  ل إذا لم يَ ج  الر   لَ عَ جَ فَ »: -مارضي هللا عنه-اس ب  هللا بن عَ  د  ب  عَ  وقول      

 .(7)«وًل س  رَ  لَ سَ ر  أَ  جَ ر  خ  يَ  أن  

  اإلشكال:

                                                           

 . 3/1206: باب إذا وقع الذباب يف شراب أحدكمصحيح البخاري: كتاب بدء اخللق,   (1)

 . 145, وشواهد التوضيح ص2/763, واإلنصاف 2/416انظر: اخلصائص   (2)

, ومهع 5/2449وارتشاف الضرب  ,279-271ص البن عصفور وضرائر الشعر, 3/476انظر: األصول   (3)
 .5/343اهلوامع

 . 279, وضرائر الشعر البن عصفور ص12-1/11, وسر صناعة اإلعراب 2/415انظر: اخلصائص   (4)

 . 2/415اخلصائص   (5)
 . 1/465صحيح البخاري: كتاب اجلنائز, باب ما قيل يف أوالد املشركني:   (6)

 .  4/1787صحيح البخاري: كتاب التفسري, سورة الشعراء }وأنذر عشريتك األقربني{:   (7)
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 .ا  ماضيً فعاًل ( جعل)مجيء خبر     

 :(1)موقف ابن مالك
 ا كغيرها من أفعال مضارعً أن يكون فعاًل  الخبر هنا حقأشار إلى أن         

, جعلت كلما شئت فعلت: ول يقال, جعلت أفعل كذا: يقال؛ فباب المقاربة

 :(2)قال الشاعر, ول نحو ذلك

م  َعل  ـجَ  د  قَ وَ  َض الش ارب  ه  ـهض  نَ ـأن  ي فَ ثَوب        ي       ـل ن  ـق  ت  ي ثـ  ت  إذا ما قـ 

ل    الث م 

وما جاء بخالفه , جاء هكذا فهو موافق لالستعمال المطرد وأوضح أن ما

 .فهو منبه على أصل متروك

اح:
َّ
 موقف الشر

 . بذكر ما قاله ابن مالك في المسألة(4)والقسطالني (3)اكتفى الزركشي        

 .موافق لما ذكره ابن مالك (6)والعيني (5)وتوجيه الدماميني        

 املناقشة:
ك أفرد النحويون لها ومع ذل, المقاربة تعمل عمل كان وأخواتها أفعال        

, وأخواتها( كان)ط في خبرها ما ل يشترط في خبر ؛ ألنه يشترا مستقاّلً بابً 

 مجيء خبر كانوألجل ذلك , (7)ومنها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع

تنبيه إلى ؛ ألجل المجيئه على الشذوذو, اا شاذًّ  ماضيً أفعال المقاربة فعاًل 

                                                           

 . 136 –135التوضيح صانظر: شواهد   (1)

, وأليب َحيَّة 362, 9/359وخزانة األدب  ,182شعره صلعمرو بن أمحر الباهلي, يف:  البيت من البسيط, (2)
, ولعمرو ابن أمحر 1/682والتصريح مبضمون التوضيح ,2/10واملقاصد النحوية , 6/483النَُّمرْيِي يف: احليوان 

, 77, وأليب حيَّة أو للحكم بن عبدل يف: إيضاح شواهد اإليضاح ص1/261أو أليب حيَّة النمريي يف الدرر 
, ومغين اللبيب 1/274, وأوضح املسالك 1/101وبال نسبة يف: املقرب  ,2/911وشرح شواهد املغين 

 .2/132, ومهع اهلوامع1195ص

 . 2/472انظر: التنقيح   (3)

 . 4/28, وانظر فيه: 2/472انظر: إرشاد الساري   (4)

 . 3/308انظر: مصابيح اجلامع   (5)

 . 217 – 8/216انظر: عمدة القاري   (6)

  . 686 -1/681, والتصريح مبضمون التوضيح 1/389انظر: شرح التسهيل   (7)
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على مبتدأ وأخواتها في الدخول ( كان)ألن هذه األفعال مثل , أصل متروك

فت ر ك هذا األصل والتزم , (كان)أن يكون خبرها مثل خبر فاألصل, وخبر

 ا على األصل المتروك بوقوعه فعاًل ثم ن به شذوذً  ,ا مضارعً كون الخبر فعاًل 

 .(1)واألثر حديثالا كما في ماضيً 

 .فكان هذا من القليل الذي ل يقاس عليه         

 اخلامسة عشرة املسألة
ج
 : إطالق صيغة اجل

 
 ثننيع على االم

 
 األثر:
 ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  ا رَ نَ ي  لَ عَ  جَ رَ خَ »: -رضي هللا عنه-ة فَ ي  حَ قول أبي ج        

 ,رَ ص  والعَ  رَ ه  ا الظُّ نَ ى ب  ل  صَ فَ  ,أَ ضَ وَ تَ فَ  وءٍ ض  وَ ي ب  أ ت  فَ  ,ةرَ اج  بالهَ  -مل  وسَ  عليه  

 .(2)«اهَ ائ  رَ وَ ن م   ونَ رُّ م  يَ  ار  ـمَ والح   والمرأة   ,نََزةٌ عَ  ه  ي  دَ يَ  نَ ي  وبَ 

  :اإلشكال

العقالء على أعاد ضمير الذكور إذ  ؛(ونار يمرُّ ـوالمرأة والحم)قوله        

 .مؤنث ومذكر غير عاقل

 :(3)موقف ابن مالك
( الراكب)فحذف , والمرأة والحمار وراكبه: أنه أراد هالوجه فيه عند        

و , الراكب المفهوم على تأنيث المرأةب تذكير ثم غل  , عليه( الحمار)لدللة 

 .يمرون: َعق لهما على بهيمية الحمار فقالب غل  

به عن مذكور ومعطوف محذوف وقوع المخبر ( ونيمرُّ )مثل أن  و       

 راكب  : يريد (ان  يحَ ل  طَ  البعير   راكب  ) :العربفي قول بعض ( يحان  ل  طَ )

 .ان  يحَ ل  طَ  والبعير   البعير  

 

 
 

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

                                                           

 . 136انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 1/188البخاري: كتاب الصالة, باب الصالة إىل العنزة: صحيح   (2)

 . 152انظر: شواهد التوضيح ص  (3)
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بلفظ ( انيمر  )قال إلى أن  القياس يقتضي أن ي  فيه  (1)أشار الكرماني       

 .إلشكال بإيراد توجيه ابن مالك لهثم أجاب عن هذا ا ,التثنية

وكأنه , انر  م  يَ  :والقياس, بصيغة الجمعثبت » :وقال الزركشي فيه       

 .(2)«غيرهما: أضمر

على أن  فيه حذف العااطف والمعطاوف مثال قولاه  (3)ونص  الدماميني        

, وَماان  أنفااق بعااده: أي (4) چىئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چ :تعااالى

 . انر  مَ ي  : في هذا الحديث وإل وجب أن يقال منه وأشار إلى أن  هذا لبد  

ا ابن حجر         وأم 
ح أن  تكون لفظة  (5) , من تصرف الرواة( ونرُّ م  يَ )فرج 

 :ثالثة احتمالت خريج اإلشكالفي توأورد 

 .(6)«...والناس والدواب يمرون»ويؤيده رواية , أن المراد الجنس -1

 .وغيرهما: والتقدير, اأن فيه حذفً  -2

 .راكبهبالمرأة والحمار : المراد يكون أن -3

إطالق ( ونرُّ م  يَ )إذ في ( انر  م  يَ )أن  الصواب : ثم نقل قوَل ابن التين         

 . ثنينصيغة الجمع على ال

به في أمرين مع عدم إذ تعق  , هبه ابن  حجر لم يسلِّم العيني وما ذكر         

 :وهما ,(ل بعضهموقا)وإنما بعبارته المتكررة  ,باسمه التصريح

؛ ألن  الجنس يراد هذا ليس بشيء»: فرد  عليه بقوله. أنه أراد الجنس: األول 

  .(7)«فيكون تثنية فال يطابق الكالم ,جنس المرأة وجنس الحمار

ف الرواةفي نسبته ل: والثاني : فعل ق عليه بقوله. ما ورد هنا أنه من تصرُّ

 .(8)«القواعدلف ؛ ألن  فيه نسبتهم إلى ذكر ما يخاا ليس بشيءهذا أيضً »

                                                           

 . 4/154انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 1/171التنقيح   (2)

 . 2/186انظر: مصابيح اجلامع   (3)

 . 10سورة احلديد, من اآلية:   (4)

 . 1/576انظر: فتح الباري   (5)

 . 5/2182كتاب اللباس, باب التشمري يف الثياب: صحيح البخاري:    (6)

 . 4/281عمدة القاري   (7)

 املرجع السابق.  (8)
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توجيهَه  بأن   ؛ إذ وصفا لبن مالك في توجيههلعيني أيضً سلِّم اولم ي         

فً  ح في توجيه الرواية ما ذكره ابن  التينو .اوبعدً  افيه تعسُّ ن أن   (1)رج  فيه م 

وهذا أوجه من »: ا على كالمهإطالق اسم الجمع على التثنية؛ إذ قال معلِّقً 

 .(2)«هذا وقع في الكالم الفصيح؛ ألن مثل غيره

الحمار )أو , وغيرهما: ا تقديرهعلى أن  فيه حذفً  (3)ونص  السيوطي        

يمر » بالرواية األخرى للحديث ستدًل وأن ه من تصرف الرواة م, (وراكبه

 .(4)«بين يديه المرأة والحمار

, وغيرهما؛ للمطابقة: إلى أنه ل بد من تقدير فأشار (5)القسطالني وأما        

 مان   أو هو, (6) چ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ  ىئ  ىئچ :قوله تعالى ومثله

وحينئاذ فاال , نية كما وقاع مثلاه فاي فصايح الكاالمإطالق اسم الجمع على التث

 . يحتاج إلى تقدير

 

 املناقشة:
المشهور في كالم العرب أن واو الجماعة تعود إلى جماعة           

وألجل ذلك كان القياس , (7)ومن بمنزلتهم, أو الغائبين العاقلين, المخاطبين

ان: أن يقال في األثر وهما المرأة , بلفظ التثنية؛ ألن المذكور مثنى, يَم ر 

ه الشراح لفظة , والحمار ون)ولذا وج   :بوجوه( يَم رُّ

وهو رأي جميع . (وغيرهما)أو (, وراكبه: )تقديره, اأن فيه حذفً : األول

 .ادً وب ع   افً ني الذي وصفه بأن فيه تعسُّ الشراح سوى العي

 .وقال به ابن حجر. أن المراد الجنس: الثاني

 .وقال به ابن حجر والسيوطي. أنه من تصرف الرواة: الثالث

                                                           

ظاهر كالم ابن التني فيه أنه خُيطِّىء الرواية كما ذكر ذلك ابن حجر يف توجيهها, ولكن الذي يظهر أنَّ العيين   (1)
 اجتزأ كالمه!.

 . 4/281عمدة القاري   (2)

 . 2/557 انظر: التوشيح  (3)

 . 1/187صحيح البخاري: كتاب الصالة, باب سرتة اإلمام سرتة من خلفه:   (4)

 . 1/466انظر: إرشاد الساري   (5)

 . 10سورة احلديد, من اآلية:   (6)

 . 1/195, ومهع اهلوامع 1/308, والتصريح مبضمون التوضيح 1/122انظر: شرح التسهيل   (7)
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وهو رأي . فال يحتاج إلى تقدير, ثنينأنه من إطالق الجمع على ال: الرابع

 .العيني وأجازه القسطالني

ح من هذه التو           جيهات أنه من إطالق الجمع على والذي يترج 

أولى من حمله وتوجيهه على  ؛ ألن  ما أمكن حمله وتوجيهه بال تقديرثنينال

 :فمنها, ا وقد وردت شواهد على مثلهلسيم  , تقدير

 ې  ى  ۅۉ  ۉ  ې  ېېۋ  ۋ  ۅ   چ:قولااااه تعااااالى -1

  .لفظ الجمع والمخاطب به آدم وحواءعلى ( كميأتين  )فقد جاءت  ,(1)چ

قااال  ,(2) چَول اايُّهمٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : قااراءة عبااد هللا -2

كماا قاال , ع بهما إلى الجمعجَ رَ  }وهللا وليُّه م{ (3)وفي قراءة عبد هللا» :الفراء

ڳ  ڱ   چ  :وكمااا قااال ,(4) چ ڻ  ڻ    ں  ں  ڻ چ  :هللا عزوجاال

 .(6)«(5) چڱ  ڱ  ڱ  

(7)چۇ ڭ ڭڭے  ے ۓ ۓ ڭ چ: لااه تعااالىقو -3
: يقاال  ولاام , 

 .يستويان

را: واألصل (8)چڃ  چ   چ : قوله تعالى -4  .(9)چڳ  ڳ  ڳ  چ بدليل , إذ تسو 

باااااادليل , معكمااااااا: واألصاااااال (10)چىائائچ: قولااااااه تعااااااالى -5

 (11)چۅۉ  ۉ  ې   چ

                                                           

 . 123سورة طه, من اآلية:   (1)

 . 122سورة آل عمران, من اآلية:   (2)

 . 3/70, والبحر احمليط 1/438القراءة يف: الكشاف   (3)

 . 19سورة احلج, من اآلية:   (4)

 . 9سورة احلجرات, من اآلية:   (5)

 . 1/233معاين القرآن   (6)

 . 18سورة السجدة,  اآلية:   (7)

 . 21سورة ص, من اآلية:   (8)

 . 23اآلية: سورة ص, من   (9)

 . 15سورة الشعراء, من اآلية:   (10)

 . 46سورة طه, من اآلية:   (11)
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  ةَ يبَ ب  حَ  م  أن  أ  »: -في البخاري-عائشة حديث -6
ي نَها أَ رَ  ةً يسَ نَ ا كَ تَ رَ كَ ذَ  ةَ مَ لَ سَ  م  وأ 

  .(1)«ير  او  صَ تَ ا يهَ ف   ة  شَ بَ بالحَ 

وهااذا فااي التحقيااق ضاامير جماعااة »: قااال العكبااري .ااهَااتَ أَ رَ : واألصاال       

  گچ : كقولاه تعاالى, فيجوز أن يكون أجرى الثنين مجرى الجمع, المؤنث

 .(3)« (2)چگ  ڳ

- هللا   إن  رسولَ »: -في البخاري- ب رضي هللا عنهال  بن أبي طَ  قول عليِّ  -7

ى ل  صَ - هللا   ول  س  َت رَ ن  ب   -الم  ها الس  لي  عَ - ةَ مَ اط  ه  وفَ طََرقَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ 

 .(4)«لُّونَ ت صَ أل : فقال لهم -مل  وسَ  عليه   هللا  

 .يانصلِّ أل ت  : يقولوالقياس أن      

ل َمـانَـه َمـا: ما حكى ي ونس -8 لَي ه َمـا: وهم يريدون, َضع  ر َحالَـه َمـا وغ  , َرح 

وغ الَمي ه َمـا
(5). 

والمرأة قد ت خاطَب بخطاب جمع الذكور أو يكناى عنهاا بضامير جماع         

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ: ومناه قولاه تعااالى,(6)الماذكر مبالغاة فاي سااترها

   (7)   چٿ

فيجااوز أن يكااون الخطاااب للماارأة وولاادها والخااادم : »الاارازي قااال          

ولكان خارج علاى ظااهر لفاظ  ,ويجاوز أن يكاون للمارأة وحادها ,الذي معهاا

                                                           

 صحيح البخاري, وورد احلديث يف:  (1)
 .  1/165كتاب الصالة, باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية ويتخذ مكاهنا مساجد:   -1 
 . 3/1406كتاب فضائل الصحابة, باب هجرة احلبشة:    -2 

 . 4التحرمي, من اآلية: سورة   (2)

 . 505إعراب احلديث ص  (3)

 صحيح البخاري, ورد احلديث يف:  (4)
 . 6/2674كتاب االعتصام بالكتاب والسنة, باب قوله تعاىل: }وكان اإلنسان أكثر شيء جدال{:   -1
 . 6/2716: وما تشاؤون إال أن يشاء اهلل{} باب يف املشيئة واإلرادةكتاب التوحيد,   -2

 . 2/84والتذييل والتكميل  ,3/622الكتاب انظر:   (5)

 . 8/76دراسات يف أسلوب القرآن الكرمي و , 1/396انظر: خزانة األدب (  6)

 . 29سورة القصص, من اآلية:   (7)
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 ؛ا فقد يخاطب الواحد بلفاظ الجماعاةاألهل فإن األهل يقع على الجمع، وأيضً 

 .(1)«ا أي أقيموا في مكانكمأي تفخيمً 

 :الشنقيطي في دفع إيهام الضطراب وقال       

 فما وجه خطاب المرأة بخطاب خطاب جماعة الذكور( امكثوا: )وقوله»

 ؛الجماعة خطابأن اإلنسان يخاطب المرأة ب.... والجواب عن هذا  الذكور؟

 :(2)رونظيره قول الشاع ,ا لهاتعظيمً 

 ادً ر  ا ول بَ اخً قَ ن   م  عَ لم أط   ت  ئ  ش   وإن          م  اك  وَ س   اءَ سَ النِّ  ت  م  حر   ت  ئ  ش   فإن  

....»(3). 

 :(4)ومنه أيًضا قول الشاعر

 يـر  كَ ذ  ــت   أن   حٍ ـالصَ ـب   ينَ ر  كَ ذ  ـت   إذ             ـي ن  رُّ س  ـم ويَ ك  بَ ي  غَ  ـظ  فَ ح  ـي ألَ نِّ إ  

 

 

 

 

 : السادسة عشرة املسألة
ً
 لزوم املثىن األلف رفع

ً
 ا ونصب

ً
 اا وجر

 

 األثر:
ق  ....»: - رضي هللا عنهما - رٍ ك  ي بَ ب  بن أَ  ن  مَ ح  الر   د  ب  قول عَ       ا نَ ا اث  نَ فَفَر 

 .(5)«....اسٌ نَ م أ  ه  ن  م   لٍ ج  رَ  لِّ ك   عَ مَ , اًل ج  رَ  رَ شَ عَ 

 .(6)«ناتَ سَ ال  جَ  ةَ شَ ائ  عَ  عَ ما أنا مَ نَ ي  بَ »: -رضي هللا عنها– انومَ قول أمِّ ر  و    

                                                           

 . 22/15مفاتيح الغيب   (1)

, 405للثعاليب ص وسر العربية اللغة وفقه ,5/32, واحليوان 206البيت من الطويل, للَعْرجي يف ديوانه ص(  2)
 )نقخ(. 65-3/64ولسان العرب 

 . 247-246دفع إيهام االضطراب ص  (3)

َنة يف ديوانه صالبيت من الكامل , (  4)  . 3/977واحلماسة البصرية  ,2/389, واألغاين 25جَلِميل بـُثـَيـْ

 . 1/216صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة, باب السمر مع الضيف واألهل:   (5)

 .3/1239صحيح البخاري:كتاب األنبياء, باب قوله تعاىل:}لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني{:   (6)
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عودٍ      أنَت أبا »: ألبي َجه ل -رضي هللا عنه -وقول عبد هللا بن َمس 

 .(1)«َجه لٍ 

  اإلشكال:

ومجيء , صورة المرفوععلى  ( جالستان, عشراثنا )مجيء الحال      

 . باأللف دون الواو( أبا)الخبر 

 :(2)موقف ابن مالك 
قنا اثني ففر  : الأن يق قول عبد الرحمن مقتضى الظاهر فيأفاد أن         

األلف ولكنه جاء ب, (نا)الضمير  حال من( اثني عشر)ألن  ؛عشر رجال

جرى مجراه فإنهم يلزمون المثنى وما , على لغة بني الحارث بن كعب

من أشار إلى أن و, األلف في األحوال كلها؛ ألنه عندهم بمنزلة المقصور

 -هللا عنهرضي -مسعود كقول ابن  ,(األخ)و ( األب)لغتهم أيضا قصر 

  إن  چ: (3)على لغتهم قرأ غير أبي عمروأن  و, (له  جَ ا بَ أَ  تَ ن  أَ : )لٍ ه  ألبي جَ 

 .(4) چوئ  ۇئ  

 (5)«ناتَ سَ ال  جَ  ةَ شَ ائ  عَ  عَ ما أنا مَ نَ ي  بَ »: انومَ شواهد هذه اللغة قول أمِّ ر   منأن و

لكنه  ,ه لو جاء على اللغة المشهورة أن يكون بالياءوكان حقُّ  ,فجالستان حال

 .ةجاء على اللغة الحارثي  

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

ق نا اثنا ) بلفظ لرحمن بن أبي بكر عند الكرمانيعبد ا أثر جاء        فتَفَر 

ج قوَل ابن مسعود ,(6)«أي هم اثنا عشر رجال»: افقال معلِّقً ( عشر  :وخر 

                                                           

 . 4/1458صحيح البخاري: كتاب املغازي, باب قتل أيب جهل:   (1)

 . 157انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

قرأ ابن كثري وحفص من السبعة )إْن( بإسكان النون, والباقون بتشديدها. وقرأ أبو عمرو )هذين( بالياء, والباقون   (3)
 . 249-2/248, واإلحتاف 241-2/240, والنشر 317 -6/316احمليط  ينظر: البحر)هذان( باأللف. 

 . 63سورة طه, من اآلية:   (4)

 .3/1239قوله تعاىل:}لقد كان يف يوسف وإخوته آيات للسائلني{: صحيح البخاري:كتاب األنبياء, باب   (5)

 . 14/158الكواكب الدراري   (6)
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ا أنه : على ثالثة أوجه( أنت أبا جهل) ء؛ أي أنت منصوب بالندا»إم 

أو (, يسأبا قبه ب  بَ رَ ولو ضَ : )أو على مذهب من يقول, مصروع يا أبا جهل

 .(1)«أنت تكون أبا جهل: تقديره

أنت أبا )وأشار إلى أن  رواية , أثر عبد الرحمنوأغفل الزركشي        

أنت المقتول الذليل يا أبا جهل على جهة : تصحُّ على النداء أي( جهل

وأجاز أن يكون على لغة , (2)ذا التخريج للقاضيه بَ سَ ونَ  ,التقريع والتوبيخ

رد قول الداودي بأنه يحتمل ثم أو, ا لمبتدأالقصر في األب ويكون خبرً 

أو أنه , ر له؛ ليغيظ أبا جهل كالمصغِّ (3)إما أن يكون استعمل اللحن :نيمعني

ثل ظه في مبأن  تغيُّ  اًل ؛ معلِّ ذكر رد  السفاقسي لهماثم  ,أعني أبا جهل: يريد

إنما يكون إذا  (أعني)وأن  النصب بإضمار , هذه الحالة باللحن ل معنى له

ر َدان؛ أما ول يَ »: رّده للوجهين بقوله الزركشياعترض ف .تكررت النعوت

ا في القطع عند وأما الثاني فليس التكرار شرطً , ماألول فإنه أبلغ في التهكُّ 

 .(4)«في كتبهوإن أوهمته عبارة ابن مالك  ,جمهور النحويين

ففرقنا اثنا )رواية لتخريج ابن مالك  فاكتفى بذكر الدماميني وأما       

 . (5)أنها على لغة بني الحارث بن كعبو (عشر

 :في تخريج أثر عبد الرحمن وجهين ابن  حجر زوأجا       

يكون أو أن  , زم المثنى األلف في الحالت كلهاأنه جاء على لغة من يلإما    

قنا)  .(6)على البتداء وما بعده الخبر( رعش اثنا)وارتفع , اً للمجهولمبنيِّ ( فف رِّ

                                                           

 . 15/160الكواكب الدراري   (1)

 . 2/591 مشارق األنوارانظر:   (2)

إىل أن املطبوع على العربية ال يصح منه الغلط وإال مل يوثق بشيء من  2/52أشار ابن مالك يف شرح التسهيل   (3)
 كالمه, بل جيب أن يعتقد الصواب يف كل ما نطقت به العرب.

 . 361–1/360, وشرح الكافية الشافية 1/287, وانظر: شرح التسهيل 2/832التنقيح   (4)

 . 2/266انظر: مصابيح اجلامع   (5)

 . 6/600انظر: فتح الباري   (6)
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دون , وذكر في تخريج قول ابن مسعود األوجه التي أوردها الزركشي       

إل أنه نص  على أن تخريجه على استعمال اللحن بعيد في , ترجيح ألحدها

 . (1)الختيار

أثر عبد الرحمن الوجهين اللَذين أوردهما  في تخريج العيني ذكرو        

, (3)وفي قول ابن مسعود األوجه الثالثة التي ذكرها الكرماني, (2)ابن حجر

 .!ولم ي شر إلى نقله عنهما

ج قول ابن مسعود بأنه         على »وأغفل السيوطي أثر عبد الرحمن وخر 

 ,يا أبا جهل أنت المقتول: داء؛ أي، أو ن(أعني)أو منصوب بـ, لغة كنانة

 .(4)«ها الثالثأقوال أصحّ 

اثنا )»: أثر عبد الرحمن إذ قال في توجيه ابَن مالك  القسطالنيُّ  وافقو       

 .(5)«بألف على لغة من يجعل المثنى كالمقصور في أحواله الثالث( عشر

ج قول ابن مسعود ب  .(6)دون ترجيح, ما أورده السيوطيوخر 

 .ولم أقف على تعليق للشراح على قول أمِّ رومان         

  املناقشة:

مجيئه على لغة بالشراح في توجيه اإلشكال  اتفاقق تلخص مما سب        

: جرى مجراه األلف في الحالت كلهاقوم من العرب يلزمون المثنى وما 

 .اا وجرًّ ا ونصبً رفعً 

, (7)بع  اللغة قبيلة بني الحارث بن كَ ه وأشهر القبائل التي ت نسب لها هذ       

 .(باللغة الحارثية) -كما سبق- اها ابن مالكحتى سم  

                                                           

 . 7/295انظر: فتح الباري   (1)

 . 16/126, 5/101انظر: عمدة القاري   (2)

 . 17/85انظر: عمدة القاري   (3)

 . 6/2491التوشيح   (4)

 . 1/519إرشاد الساري   (5)

 . 6/249انظر: إرشاد الساري   (6)

, وشرح 129-3/128, وشرح املفصل 2/704, وسر صناعة اإلعراب 2/184انظر: معاين القرآن للفراء   (7)
 .  1/330, وتوضيح املقاصد 1/62التسهيل 
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, معَ ث  وخَ , ةانَ نَ ك  : أيضا إلى مجموعة من القبائل منهاون سبت هذه اللغة       

بن  ر  ك  وبَ , ةيعَ ب  ون من رَ ط  وب  , ربَ ن  وبني العَ , مي  جَ وبني اله  , اندَ مَ وهَ , دي  بَ وز  

 .(1)ةرَ ذ  وع  , وائل

حو        على هذه اللغة؛  ابمجيئه ثار الواردةتوجيه اآل عندي هو الذي يترج 

ولكثرة  ,(2)هوقد حكاها من ي رتضى علمه وصدقه وأمانت, ألنها لغة معروفة

 :ومن ذلك, ما ورد من الشواهد عليها

: فقالوا, على أشهر أعاريبها (3) چوئ  ۇئ    إن  چ: قوله تعالى -1

وعالمة نصبه األلف على لغة من يلزم ( إن  )موضع نصب بـ في( هذان)

 .(4)األحوالالمثنى األلف في كل 

 .(5)«ةلَ ي  لَ في  ان  رَ ت  ل و  »: قوله صلى هللا عليه وسلم -2

 :(6)الراجزقول  -3

        ـــا            ـــاهَ ــــبَ ـا أَ ــــبَ ــا وأَ ــــاهَ ــــبَ أَ  إن                          

 ـاـاهَ تَ ـايَــد  غَ ج  ــا في الـمَ ـلَـغَ ـبَ  د  ــقَ                         

 :(7)الشاعرقول -4

                                                           

 . 1/133, ومهع اهلوامع 2/558, وارتشاف الضرب 63–1/62انظر: شرح التسهيل   (1)

 . 3/46إعراب القرآن للنحاس انظر:   (2)

 . 63سورة طه, من اآلية:   (3)

 . 1/133, ومهع اهلوامع 317 -6/316والبحر احمليط , 184-2/183انظر: معاين القرآن للفراء   (4)

-, سنن النسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار, باب هني النيب 2/333يف ليلة: سنن الرتمذي: باب ال وتران   (5)
. واألصل يف احلديث أن يُقال: ال وترين؛ ألنه اسم )ال(  3/152عن الوترين يف ليلة:  -صلى اهلل عليه وسلم

 النافية للجنس.

, 1/32, والدرر اللوامع 1/224, والتصريح مبضمون التوضيح 168ديوانه صالبيت من الرجز, لرؤبة يف:   (6)
, والدرر اللوامع 1/224, التصريح مبضمون التوضيح 1/80وُنسب أليب النَّْجم العجلي يف: املقاصد النحوية 

واإلنصاف , 2/705والبيت بال نسبة يف: سر صناعة اإلعراب  ,227ملحقات ديوانه ص, وهو يف 1/32
.  1/134, ومهع اهلوامع 1/318وتوضيح املقاصد , 1/45, وشرح التسهيل 1/53وشرح املفصل  ,1/18

 والشاهد يف البيت أن حق السياق فيه أن يُقال: وأبا أبيها, قد بلغا غايتيها.

)صرع(,  8/197, ولسان العرب 335-1/334غريب احلديث أليب عبيد البيت من الطويل, هلَْوبَر احلارثي يف:   (7)
, وشرح التسهيل 3/128, وشرح املفصل 2/704عراب )هبا(, وبال نسبة يف: سر صناعة اإل 15/351
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دَ زَ ـــتَ  بَ ـضَ  اه  ــنَ ذ  أ   نَ ـ  يـــا بَ ن  ـم   و  ي ــاب  إلى هَ  ـه  ت  ـَدعَ         ةً          ـــر 

 يـم  ـق  ـاب  عَ رَ ــالـتُّ 

 :(1)شاعرقول ال -5

ـاع  ـجَ ـاه الشُّ ـابَ ل نَ  اـاغً سَ مَ            ى    رَ ـاع  ولو يَ جَ الشُّ  اقَ رَ ط  َق إ  ـرَ فأَط  

 اــمَ ـم  لَصَ 
 

 .(2)من الشواهد وغيرها   

ول بد في نهاية المسألة من التعرض ألمر مهم؛ وهو هل عبد هللا بن        

من أهل  -رضي هللا عنهم–مسعود وعبد الرحمن بن أبي بكر وأم رومان 

 اللغة حتى يصح تخريج كالمهم عليها؟هذه 

والجواب عن ذلك أن أم رومان هي ممن ن سبت لهم هذه اللغة؛ إذ هي        

فقد تكلما  -رضي هللا عنهما–وأما ابن مسعود وعبد الرحمن , (3)من كنانة

, ولعل السبب في ذلك تنقل أفراد القبائل من مكان إلى آخر, (4)بغير لغتهما

في  إلى اليمن ترحل كل عام( تلك القبائل شهروهي أ)قريش فقد كانت 

دعت إلى ذلك  تقيم فيهما وتخالط أهلهما ماو ,في الصيف إلى الشامو الشتاء

ويعضد ذلك أن بعض النحويين نّص على , أسباب التجارة وظروف الحياة

قد علمت ف»: إجازة تكلّم اإلنسان بلغة غيره؛ قال ابن جني في خصائصه

لغة قد راعى لغة غيره؛ وذلك ألن العرب وإن كانوا بهذا أن صاحب 

فإنهم , منتشرين وَخل قًا عظيًما في أرض هللا غير متحجرين ول متضاغطين

, بتجاورهم وتالقيهم وتزاورهم يجرون مجرى الجماعة في دار واحدة

هّم  فبعضهم يالحظ صاحبه ويراعي أمر لغته كما يراعي ذلك من م 
                                                                                                                                                                      

 . والشاهد يف البيت أن حق السياق أن يُقال: أذنيه؛ لوقوعه مضافًا إليه. 1/134, ومهع اهلوامع 1/63
, 4/263وروايته)لنابيه( وال شاهد فيها, وُنِسب له يف: احليوان  ,34ديوانه ص البيت من الطويل, للُمتَـَلمِّس يف:   (1)

, 2/704, وسر صناعة اإلعراب 2/184, والبيت بال نسبة يف: معاين القرآن للفراء 7/487وخزانة األدب 
. والشاهد يف البيت أن حق السياق فيه أن يُقال: لنابيه؛ ألنه  1/63, وشرح التسهيل 3/128وشرح املفصل 

 اب(.مثىن )ن

 .1/63, وشرح التسهيل 158 -157, وشواهد التوضيح ص3/129انظر شواهد أخرى يف: شرح املفصل   (2)

 . 2/3498انظر: معرفة الصحابة أليب نعيم   (3)

, و  حممد 36بسط احلديث حول هذه القضية:  عباس حسن يف كتابه )اللغة والنحو بني القدمي واحلديث( ص  (4)
 . 609تابه )لغة الشعر( دراسة يف الضرورة الشعرية صمحاسة عبد اللطيف يف ك
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وهذا , ثم تالقى أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا... ».:  وقال ,(1)«أمره

وقال في موضع  ,(2)«فأخذ كل منهما من صاحبه ما ضّمه إلى لغته, لغة هذا

ثم إنه استفاد , قد يجوز أن تكون لغته في األصل إحداهماو»: آخر منه

بل إنه عقد بابًا في الفصيح يجتمع في كالمه , (3)«األخرى من قبيلة أخرى

 . (4)وضرب فيه أمثلة, الغتان فصاعد

  :(5)وقول حاتم»: وقال الزمخشري         

ن م   ريمَ ول كَ                                                                      

  بوح  ص  مَ  دان  ل  الو  

 أن يترك فيه طائيته إلى اللغة الحجازية :أحدهما :يحتمل أمرين       

....»(6). 

وغيره قد يتكلم , فإن الحجازي قد يتكلم بلغة غيره»: وقال ابن مالك      

فيكون الجمع بين اللغتين في كالم .... »: وقال في موضع آخر, (7)«بلغته

ما زيد قائًما ول عمرو منطلق؛ فيجمع في كالم واحد : واحد بمنزلة قولك

 .(8)«بين اللغة الحجازية واللغة التميمية

 

 

 

                                                           

 . 16-2/15اخلصائص   (1)

 . 1/376اخلصائص   (2)

 . 1/372اخلصائص   (3)

 . 1/370انظر: اخلصائص   (4)

 ِإَذا اللَِّقاُح َغَدْت ُمْلًقى َأِصرَّتـَُهاالبيت من البسيط, وصدره:   (5)
, ونسب إىل رجل من النَِّبيِت كما 51, واملفصل ص2/8, وشرح أبيات سيبويه 142حلامت الطائي يف: ديوانه ص     

, وإيضاح شواهد 1/107, وإىل أيب ذؤيب اهلذيل كما يف: شرح املفصل 1/271يف: إيضاح شواهد اإليضاح 
, 2/299ة يف: الكتاب , والبيت بال نسب1307, وهو يف ملحق أشعار اهلذليني ص1/271اإليضاح 
 . 2/512, وأمايل ابن الشجري 1/392, والتبصرة والتذكرة 1/385, واألصول 4/370واملقتضب 

 . 52-51املفصل يف صنعة اإلعراب ص  (6)

 . 1/384شرح التسهيل   (7)

 . 236شواهد التوضيح ص  (8)
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(السابعة عشرة املسألة
 
 : اقرتان خرب )كاد( بـ )أن

 األثر:
ت  » :-رضي هللا عنه- رَ مَ قول ع       س   َما ك د   أَن  أ َصلَِّي َحت ى َكاَدت  الش م 

بَ  ر   .(1)«تَغ 

 .(2)«نال  از  نَ لى مَ إ   لَ ص  ن  نَ ا أَ نَ د  ا ك  ـمَ فَ »: -رضي هللا عنه-س نَ وقول أَ    

مَ ....» :-عنه رضي هللا-ر اب  وقول جَ     ن  أَ  ت  ادَ كَ  د  قَ  افيِّ ثَ األَ  نَ ي  بَ  ة  والب ر 

 .(3)«جَ ض  ن  تَ 

 .(4)«يرَ ط  يَ  ن  ي أَ ب  ل  قَ  ادَ كَ »: -رضي هللا عنه- مع  ط  ر بن م  ي  بَ وقول ج     

  :اإلشكال

 .في كالم ل ضرورة فيه( أن  )بـ  امقرونً ( كاد)وقوع خبر    

 :(5)موقف ابن مالك 
ا في كالم ل ضرورة ( أن  )بـ  امقرونً ( كاد)خبر  أفاد أن وقوع        فيه مم 

 .والصحيح جواز وقوعه, خفي على أكثر النحويين

ا وأشهر من وقوعه مقرونً  أكثر( أن  )وأشار إلى أن  وقوعه غير مقرون بـ 

چ  چ  چ نحو  ,(أن  )ولذلك لم يقع في القرآن إل غير مقرون بـ , (أن  )بـ 

  ,(1) چچ  

                                                           

 . 1/229صحيح البخاري: كتاب األذان, باب قول الرجل ما صلينا:   (1)

 . 1/344صحيح البخاري: كتاب االستسقاء, باب االستسقاء على املنرب:   (2)

 . 4/1505صحيح البخاري: كتاب املغازي, باب غزوة اخلندق:   (3)

 . 4/1839صحيح البخاري: كتاب التفسري, سورة الطور, باب حدثنا عبد اهلل بن يوسف:   (4)

 . 160–159انظر: شواهد التوضيح ص  (5)
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 .(3)چٹ   ٹ  چ  و, (2) چجئ     حئ   مئ  ىئ  چ و 

ا ياسً من استعماله ق( أن  )بـ  ايمنع عدم وقوعه في القرآن مقرونً وأنه ل         

في باب ( أن  )؛ ألن  السبب المانع من اقتران الخبر بـ لو لم يرد به سماع

( أن  )فإن (, جعل)و ( طفق)فعل على الشروع كـ المقاربة هو دللة ال

 .فتنافيا ,وفعل الشروع يقتضي الحال, الستقبالتقتضي 

فمقتضاه ( كاد)و ( أوشك)و( عسى)وما ل يدل على الشروع كـ        

وذلك .د لمقتضاه فإنها تقتضي الستقبالمؤك( أن  )فاقتران خبره بـ , لمستقب

 .فمانعه مغلوب ,مطلوب

إلى هذا التعليل استعمال فصيح ونقل صحيح كما في  فإذا انضم        

 .ولم يوجد لمخالفته سبيل ,د الدليلاألحاديث المذكورة تأك

 

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

وافق الكرمانيُّ        
وأن , زة هذا الستعمال على قلِّةابَن مالك في إجا (4)

 .األصل عدمها

قاله ابن مالك في هذه  ما اكذلك على جوازه موردً  (5)ونص  الدماميني        

 .المسألة

ح في موضع آخر ,(6)وأجازه ابن  حجر في موضع على قلة       ورج 

 .(7)تصرف الرواة فيه

 .كذلك على الجواز مع قل ته (8)ونص  العينيُّ       

ورّجح  -رضي هللا عنه-واكتفى السيوطي بالتعليق على قول عمر       

 .(1)تصرف الرواة فيه

                                                                                                                                                                      

 . 71البقرة, من اآلية: سورة   (1)

 . 78سورة النساء, من اآلية:   (2)

 . 15سورة طه, من اآلية:   (3)

 . 6/108, وانظر فيه: 5/34انظر: الكواكب الدراري   (4)

 . 8/414انظر: مصابيح اجلامع   (5)

 . 7/473انظر: فتح الباري   (6)

 . 2/69انظر: فتح الباري   (7)

 . 10/450, 5/90, وانظر فيه: 5/157انظر: عمدة القاري   (8)
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ح القسطالنيوفي         .بجوازه (2)مواضع عدة صر 

 املناقشة:

تدلُّ ( كاد)وعل ة ذلك أن  (, أن  )أن ل يقترن بـ ( كاد)الغالب في خبر         

تصرف الفعل إلى ( أن  )في حين أن  , فعل والشروع فيهعلى مقاربة ال

( كاد)وقد ورد خالف ذلك فجاء خبر  .(3)ةفتنافيا من هذه الجه, الستقبال

 :قولن هوللنحويين في(, أن)بـ  امقترنً 

, (5)والمبرد, (4)وبه قال سيبويه, أن  ذلك خاصٌّ بضرورة الشعر -1

 .  (8)والنحاة المغاربة, (7)والفارسي, (6)والزجاجي

وابن , (9)شوبه قال ابن يعي, مع القول بقل ة ذلك, جوازه في النثر -2 

 .(11)وابن هشام, (10)مالك

حوالذ         وأن  , جائز مع قلته( أن  )بـ ( كاد)أن  اقتران خبر  عندي ي يترج 

ما ورد  ها ي عارض قولَ ورة الشعرية مطلقً َمن قال إن  اقترانها خاصٌّ بالضر

قال الن ووي في . محل ضرورة تليسالتي هي , في اآلثار الصحيحة السابقة

لَها ف»يث شرحه لصحيح مسلم عند حد خ  ل  إذا ه َو أراَد أن  يَد  ج  َكاَن الر 

تَق ي ونَه يَر  وه فََسقَط, يََدع  َل َدفَع  خ  هكذا هو في » :(12)«حت ى إذا َكاَد أن  يَد 

وقد كث ر (, كاد)بعد ( أن  )وفيه حجة لجواز دخول  «اد أن يدخلك»كلها 

 .(13)«ولكن األشهر عدمها, وهي لغة فصيحة, ذلك

                                                                                                                                                                      

 . 2/632انظر: التوشيح   (1)

 . 7/358, 2/244, وانظر فيه: 2/23انظر: إرشاد الساري   (2)

 . 160, وشواهد التوضيح ص7/121انظر: شرح املفصل   (3)

 . 159, 3/12انظر: الكتاب   (4)

 . 75, 3/69انظر: املقتضب   (5)

 . 202-201واجلمل ص ,67حروف املعاين صانظر:   (6)

 . 110-109انظر: اإليضاح ص  (7)

 . 1/304, وشرح ابن عقيل 1/518انظر: توضيح املقاصد   (8)

 . 7/121انظر: شرح املفصل   (9)

 . 159, وشواهد التوضيح ص1/391انظر: شرح التسهيل  (10)

 . 282-1/281انظر: أوضح املسالك   (11)

 . 4/99صحيح مسلم   (12)

 . 9/95مسلم شرح صحيح   (13)
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–ويدل على قلّة ما جاء منه أن األحاديث الواردة في صحيح البخاري       

في أربعة عشر موضًعا من ( أن  )اقترن فيها الخبر بـ(, كاد)المتعلقة بـ  -مثاًل 

 .(1)مجموع تسعة وأربعين موضًعا

 

 

 

 فاعل )ن  اجلمع بني التمييز و :الثامنة عشرة املسألة
 
 الظاهر م(ع

 و األثر:احلديث 
ف  حَ ق  ة  اللِّ يحَ ن  المَ  مَ ع  ن  »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  قول الن         يُّ ة  الص 

ن حَ   .(2)«ةً م 

 ن  ل  م  ج  َم الر  ع  ن  » :-رضي هللا عنهما- روم  بن عَ  هللا   د  ب  عَ  أة  رَ وقول ام        

 .(3)«اه  نَ ي  أتَ  ذ  ن  ا م  فً نَ ا كَ نَ لَ  ش  تِّ فَ ولم ي   ,ااشً رَ ا ف  نَ لم يَطَأ  لَ  ,لٍ ج  رَ 

  :اإلشكال

 .الظاهر( مع  ن  )ين التمييز وفاعل الجمع ب     

 :(4)موقف ابن مالك 

                                                           

يف القرآن الكرمي, ويف صحيح البخاري: دراسة وإحصاء( حممد حسني أبو الفتوح  «كاد»انظر: )الفعل   (1)
هـ. وانظر: )كاد, واتصال  1408, 2, ع 15, جملة كلية اآلداب, جامعة امللك سعود, م 247-225ص

 . 1, ع 7, جملة كلية اآلداب, جامعة امللك سعود, م 36-3خربها بأْن يف الرتاث( حممد الباتل ص
 نصوًصا نثرية وأخرى شعرية يف عصر االحتجاج وبعده. -إضافة إىل األحاديث–أورد يف هذه الدراسة  وقد       

 . 377أشار إىل ما سبق د ناهد العتيق يف كتاب )املسائل النحوية يف كتاب فتح الباري( ص           

 .  2/926صحيح البخاري: كتاب اهلبة, باب فضل املنيحة:   (2)

 . 4/1926ي: كتاب فضائل القرآن, باب يف كم يقرأ القرآن: صحيح البخار   (3)

 . 168-167انظر: شواهد التوضيح ص  (4)
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ي جياز أن يقاع ناه ل إذ أ ,(1)مماا منعاه سايبويه ن هذا الستعمالأوضح أ       

اان  )التمييااز بعااد فاعاال ڭ  چ :ا أ ضاامر الفاعاال كقولااه تعااالىإل إذ(سئ  ب اا)و (مع 

 (2) چۇ  ۇ

 .الصحيح أنهوأجازه  (3)المبردن وأ     

إن  نع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقولمن م أن   ابن مالك وأضاف       

ن فتعي   ,ول إبهام إل بعد اإلضمار, امالتمييز فائدة المجيء به رفع اإلبه

 .تركه مع اإلظهار

 فإن التمييز بعد الفاعال الظااهر وإن لام, قيقوهذا الكالم تلفيق عاٍر من التح 

فيسااوا اسااتعماله كمااا ساااا اسااتعمال , ا فااإن التوكيااد بااه حاصاالرفااع إبهاًمااي

 چڑ ژچ: نحاااو ,الحاااال مؤكااادة
 چھ ھ ھچو , (4)

ماااع أّن , (5)

؛ أصله أن يرفع به إبهام فكذا التمييز, ل فيها أن يبين بها كيفية مجهولةاألص

 ,للتوكياد ايجااء باه بعاد ارتفااع اإلبهاام قصادً ثام  ,(ادرهًما له عشرونَ ) :نحو

ۀ ۀ چ: ومنااه قولااه تعااالى ,(ادرهًماا عشاارونَ  ه ماان الاادراهم  عناادَ ) :نحااو

توكيااد بااالتمييز بعااد إظهااار فلااو لاام ينقاال ال, (6)چھ ہ ہ ہ ھ ہ

ف فكي. اعلى التوكيد به مع غيره الساا استعماله قياسً ( بئس)و ( نعم)فاعل 

 .!وقد صح نقله وقرر فرعه وأصله

وأن من شواهده الموافقة للحديثين المذكورين قول جرير يمدح عمر بن      

 :(7)-رحمه هللا-عبد العزيز 

                                                           

 . 2/177انظر: الكتاب   (1)

 . 50سورة الكهف, من اآلية:   (2)

 . 2/150انظر: املقتضب   (3)

 . 31, وسورة القصص, من اآلية: 10سورة النمل, من اآلية:   (4)

 . 33اآلية: سورة مرمي, من   (5)

 . 36سورة التوبة, من اآلية:   (6)

, وشرح 1/83, واخلصائص 114-113, واإليضاح للفارسي ص107البيت من الوافر, وهو يف:ديوانه ص  (7)
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د  زَ ــتَ   يـكَ ــب  اد  أَ اد  زَ ـز  ـَم الـــع  ن  ــفَ        ا           نَ ــيــف   ـكَ ـيبـ  أَ  اد  زَ  ـلَ ـث  ــم   و 

             اادَ زَ 

اح
ّ
 :موقف الشر

ن  ما قاله ابن مالك في تضمُّ  (1)أورد الكرماني     
الحديث وقاوَع التميياز هذا  

اام)بعااد فاعاال   بااأن وزاد احتماااًل , ا وموقااف ساايبويه والمباارد منااهظاااهرً ( ن ع 

والنكارة فاي الثباات تفياد العماوم  ,نعم الرجال مان باين الرجاال: يكون معناه

 چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :كما قال الزمخشري في قوله تعالى
أو أن يكون  ,(2)

نعام : فقاال ,ن رجل موصوف بكذا وكذا رجالمن باب التجريد وكأنه جرد م

 .الرجل المجرد من كذا فالن

, وذكرا فيه ما قاله ابن مالك ,(4)وابن حجر ,(3)وأجازه الزركشي      

م)من أن  المنيحة فاعل  (5)وأتبعاه بقول أبي البقاء هي ( اللقحة)و( ن ع 

ومنه قول  ,امنصوب على التمييز توكيدً ( المنحة)المخصوص بالمدح و

 .ر السابقجري

يجد  أن -بعد إيراده لتوجيه ابن مالك  -وأما الدماميني فقد حاول        

م)إن  فاعل  :يحتمل أن ي قال»: إذ قال ,ا لهذا اإلشكالمخرجً  ديث في الح( ن ع 

( منحةً )و ,والمنيحة الموصوفة بما ذكره هي المخصوص بالمدح ,مضمر

ول يَر د على , فال شاهد فيه على ما قال ,المخصوصتمييز تأخر عن 

 . (6)«سيبويه حينئذ

                                                                                                                                                                      

, وتوضيح املقاصد 1107, وشرح الكافية الشافية ص2/150, وبال نسبة يف: املقتضب 7/132املفصل 
2/915 . 

 . 46–19/45انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 14سورة التكوير, اآلية:   (2)

 . 2/577انظر: التنقيح   (3)

 . 5/244انظر: فتح الباري   (4)

 . 342إعراب احلديث ص  (5)

 . 6/27مصابيح اجلامع   (6)
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وما أضافه الكرماني على , فيه تخريَج ابن مالك (1)وأورد العيني       

 .كالمه

إل أنه زاد على تخريج ابن مالك ما ذكره  (2)وكذلك فَعَل القسطالني       

 .اميني من احتمال في حلِّ اإلشكالالدم

 املناقشة:
اختلف فيها  الظاهر مسألةٌ ( مع  ن  )مسألة الجمع بين التمييز وفاعل      

 :ثالثة لاقوأالنحويون على 

 .(6)وابن هشام, (5)وابن جني, (4)والسيرافي, (3)سيبويهوهو رأي , المنع -1

حه , مر  والعكبري كما , (8)والفارسي, (7)دوبه قال المبر, ازالجو -2 وصح 

 .ابن مالك

م الرجل  : نحو, جاز, فإن أفاد التمييز معنى لم ي فده الفاعل, التفصيل -3 ن ع 

 .(9)وإليه ذهب ابن عصفور, وإن لم ي فد لم يجز, رجاًل عالًما

جود ومع و, هو رفع اإلبهاممقصود من التمييز واحتج  المانعون بأن  ال     

  .(10)فال حاجة إلى التمييز, الفاعل الظاهر ل يوجد إبهام

ح      ؛ للبعد عن التكلف والتأويل كما القول بالجواز لدي  هو والذي يترج 

كما في الحديث واألثر وشعر  ولوجود الشواهد عليه ,هو مذهب المانعين

 .وألن القياس يؤيِّده كما بي ن ابن  مالك, العرب

                                                           

 . 20/58, وانظر فيه: 13/185عمدة القاري   (1)

 . 4/367انظر: إرشاد الساري   (2)

 . 176-2/175انظر: الكتاب   (3)

 . 5/35, ومهع اهلوامع 3/249, وأوضح املسالك 3/22انظر نسبة الرأي له يف: ارتشاف الضرب   (4)

 . 396 -1/395انظر: اخلصائص   (5)

 ذكر اخلالف ومل يرجِّح. 249-3/248, ويف أوضح املسالك 971انظر: مغين اللبيب ص  (6)

 . 2/150انظر: املقتضب   (7)

 . 3/248وانظر نسبة الرأي له يف: أوضح املسالك  . 114-113انظر: اإليضاح  ص  (8)

 . 918, 2/913, وانظر: توضيح املقاصد 1/68انظر: املقرب   (9)

 . 2/914, وتوضيح املقاصد 3/15انظر: شرح التسهيل   (10)
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 :فمن الشواهد الشعرية الواردة عليه ما يلي 

 :(1)قول جرير-1

د  زَ ـــتَ  اد  اد  زَ ـز  ـَم الـــع  ن  ــفَ           ا           نَ ــيــف   ـكَ ــيــب  أَ  اد  زَ  لَ ـــث  ـــم   و 

 ا            ادَ زَ  يـكَ ــب  أَ 

 :(2)هوقول-2

ـل  والتَ  ـه  وأ   ـاًل ـح  فَ          م          ـل ه  ح  ل  فَ ـَس الفَح  ئـ  ب   ـيُّونَ ب  غ  ء  زَ  ـم  ـمُّ  ل 

 ق  ــيط  ــن  ـم  

 :(3)وقول الشاعر-3

ط  ـيّـَة  ـح  ـد  الـت  رَ                   ـت  لَ ـذَ د  لو بَ نـ  ـاةً ه  ــتَ ـاة  فَ تَ ـفَ ــَم الع  ـن    ـا أو  قً ـنـ 

 ـاء  ــمَ ـإي  ب  

 

 

 

 

 

 

 : حذف املعطوفالتاسعة عشرة املسألة

 :احلديث

                                                           

 سبق خترجيه.  (1)

, وبال نسبة يف: 169, وشواهد التوضيح ص1/68, واملقرب 192البيت من البسيط, جلرير يف: ديوانه ص  (2)
 .  5/35, ومهع اهلوامع 2/63توضيح املقاصد 

, وارتشاف 2/915, توضيح املقاصد 169البيت من البسيط,مل أقف على قائله, وهو يف: شواهد التوضيح ص  (3)
 .  5/35ومهع اهلوامع  ,971, ومغين اللبيب ص3/22الضرب 
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 َك باهللر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  » :-مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -ي ب  قول الن    

 .(1)«رَ ح  والسِّ 

   اإلشكال:

 .حذف المعطوف     

 :(2)موقف ابن مالك
جاز حذف المعطوف؛ أنه و, لمعطوف بعد السحرا أن فيه حذفً أوضح        

, الشرك باهلل والسحَر وأخواتهما: اجتنبوا الموبقات: والتقدير, للعلم به

واقتصر , لموبقات سبع ب يِّنت في حديث آخرا وأيضا جاز الحذف عنده؛ ألن

 .ا على أنهما أحقُّ بالجتنابنبيهً ؛ تفي هذا الحديث على اثنتين

الشرك  باهلل  منهن  : رعلى تقدي( السحر) و( لشركا) وأجاز رفع       

 .والسحر  

 موقف الشراح:
ل الحديث ن الذي ورد فيإلى أ (3)أشار الكرماني         , مختصٌر من مطو 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ : وأنه من قبيل قوله تعالى, ولهذا ذكر الثنتين فقط

 . (4)چ ۀ

ووافق الزركشيُّ ابَن مالك فيما قاله         
(5). 

ب  : فإن قلت»: قال فيه إذ ,وكذا الدماميني       دل منه جمع فكيف يبدل منه الم 

 ؟اثنان

 أن الموبقات سبع: وقد ثبت في حديث آخر. وأخواتهما: على تقدير: قلت

 . (1)«ا ألمرهماههنا على اثنتين تأكيدً واقتصر منها : قيل. نهاوبي  

                                                           

 . 5/2175صحيح البخاري: كتاب الطب, باب الشرك والسحر من املوبقات:   (1)

 . 172انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 . 21/39انظر: الكواكب الدراري   (3)

 . 97سورة آل عمران, من اآلية:   (4)

 . 3/1134انظر: التنقيح   (5)
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 :استدلل ابن مالك بهذا الحديث بقوله وأما ابن  حجر فاعترض       

تارة وتارة ورد بتمامه وليس وظاهر كالمه يقتضي أن الحديث ورد هكذا »

في جواز القتصار على وإنما الذي اختصره البخاري نفسه كعادته , كذلك

 ,(2)«بعض الحديث

لم  قبله أورد كالمً و         نكتة في وال»: قال إذفيه من تعقُّب العيني له ا لم يَس 

فظن  بعاض , ع هنا الرمز إلى تأكيد أمر السحراقتصاره على اثنتين من السب

وهي صيغة جمع ذكر الموبقات : فقال ,هذا القدر هو جملة الحديثالناس أن  

ۀہ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    چ : وهو من قبيل قوله تعالى, وفسرها باثنتين فقط

علاى أحاد األقاوال وهاذا , فاقتصر علاى اثنتاين فقاط,  (3)چہ  ہ  ہ   ھ

ولكان لايس الحاديث كاذلك فإناه فاي األصال سابعة حاذف البخااري , في اآلية

 .(4)«وليس شأن اآلية كذلك ,منها خمسة

النكتة في اقتصاره علاى اثنتاين مان السابع هناا »: بقوله فتعق بَه  العيني           

؛ ألنااه لااو ذكاار الحااديث كلااه مااع اواٍه جاادًّ  الرمااز إلااى تأكيااد أماار السااحر كااالمٌ 

: (5)قولاه, كان فيه رمز إلى تأكيد أمر الساحروضع الترجمة المذكورة له لما 

ل علاى  «الخ... وظن بعض الناس » أراد به الكرماني ولكن الذي ذكاره تقاوُّ

ح بقولهالكرماني فإنه لم يقل أن هذا ا هذا الذي »: لقدر جملة الحديث بل صر 

ولايس »: وقولاه. «ثنتاين فقاطمطاول ولهاذا ذكار الفي الكتاب مختصار مان 

وكيااف ل يكااون كااذلك فإنااه ذكاار فيااه أول  ,كااذلك كااالم مااردود «شااأن اآليااة

                                                                                                                                                                      

 . 9/246مصابيح اجلامع   (1)

 . 10/232الباري  فتح  (2)

 . 97سورة آل عمران, من اآلية:   (3)

 . 10/232فتح الباري   (4)

 يقصد ابن حجر.  (5)
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چ : لكثير ثم ذكر منه اثنين فقاط وهماافهذا يتناول العدد ا  چڻڻڻچ

 .(1)«چہ  ہ  ہ   ھچ  :وقوله, چ ۀ    ۀ

ح العيني عند رفع           : أن ي قال إن  التقدير( السحر  الشرك  باهلل و)ورج 

وكذلك يقدر في البواقي هكذا فيكون , السحر  : والثاني, باهلل الشرك  : األول  

 .ه الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفوج

ه القسطالنيُّ           وبهذا وج 
خبرين وأجاز أيضا فيه أن يكونا , الرفعَ  (2)

 .لالبدوأما النصب فعلى , لمبتدأين محذوفين أو العكس

 املناقشة:
أنه قد يحذف  :ومن هذه األحكام, اذكر النحويون أن للعطف أحكامً         

وذكروا لذلك جملة من  ,(3)احرف العطف مع معطوفه إذا كان معلومً 

 :ومنها, الشواهد

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  چ  :قوله تعالى -1

 .تقيكم الحر والبرد: أي (4) چ ڇ

ومن : أي(5) چ ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچ  :قوله تعالى -2

 .أنفق بعده

 :(6)شاعرقول ال -3

                                                           

 . 283 – 21/282عمدة القاري   (1)

 . 8/404انظر: إرشاد الساري   (2)

 . 274-5/273, ومهع اهلوامع 3/379, وشرح التسهيل 2/1040انظر: شرح الكافية   (3)

 . 81اآلية: سورة النحل, من   (4)

 . 10سورة احلديد, من اآلية:   (5)

, وشرح الكافية الشافية 3/379, وشرح التسهيل 90البيت من الطويل, للنابغة الذبياين يف: ديوانه ص  (6)
. والشاهد يف البيت أن املعىن فيه: فما   3/351, وبال نسبة يف: أوضح املسالك 2/22, واملساعد 1262ص

  ليال قالئل.كان بني اخلري وبيين إال
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 الٍ ــيَ ــإل لَ  ــرٍ ـجَ ـحَ  ـوـأبـ    ا        ـمً ـسال   اءَ لو جَ  الخير   بينَ  انَ ـا كـمَ فَ 

 ل  ــــالئـ  قَ 

 :(1)لشاعرقول ا -4

ف  خَ ـل ها ج  ر   ه  ـت  إذا نَـَجـلَ     ها         ـام  ـمَ ها وأَ ـف  ل  خَ  ن  ى م  صَ كأن  الحَ  ـذ 

 ارَ ــسَ أع  

 ب  الن اقَة  اك  رَ ) :قولهمبواستشهد له , وممن أجازه ابن جني        

 .طَل يحان   والناقة  راكب  الناقة  : أي  (2)(يَحان  طَل  

وجميعها  ,ل له بعدد من اآليات القرآنيةومث  , وأجازه كذلك ابن هشام         

 .(3)العطف( واو)على حذف المعطوف و

والذي يترجح لدّي في توجيه الحديث ما ذكره ابن حجر من أن          

ا في حديث آخر وفي هذا الختيار , البخاري اختصر الحديث؛ لوروده تاّمً

ويعضده تكرر هذا الفعل من البخاري كما بيّن , سالمة من التكلف والتقدير

 .ابن حجر آنفًا

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.  173, وشواهد التوضيح ص3/379, وشرح التسهيل141البيت من الطويل, المرئ القيس يف: ديوانه ص  (1)
 والشاهد يف البيت أن املعىن فيه: إذا جنلته رجلها ويدها.

 . 1/328, وشرح الكافية 230, ونزهة األلباء ص291-1/289انظر: اخلصائص   (2)

 . 352-3/351, وانظر: أوضح املسالك 1292 -1291صانظر: مغين اللبيب   (3)



108 
 

 

 

 

 

 

 ع املتصل دون فاصلمري الرف: العطف على ضالعشرون املسألة

 و األثر:احلديث 
وأبو  ت  ل  عَ وفَ , ر  مَ وع   رٍ ك  و بَ ب  ت  وأَ ن  ك  »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - الن ب يِّ قول     

 .(1)....«ر  مَ وع   رٍ ك  ت  وأبو بَ ق  لَ طَ وان  , ر  مَ وع   رٍ ك  بَ 

ن  »: -رضي هللا عنه- رَ مَ قول ع  و      .(2)....«ار  صَ ن األن  ي م  اٌر ل  ت  وجَ ك 

  :اإلشكال

 . المتصل من غير فصل رفعالعطف على ضمير ال     

 :(3)موقف ابن مالك
ه النحويون في النثر إل على مما ل يجيزالعطف  أشار إلى أن هذا       

 .ويزعمون أن  بابه الشعر, ضعف

الحديث واألثر  إضافة إلى- فمنه ,انثرً و نظًما الصحيح جوازهأن و       

 چٹٿٿٿٿٹٹچ: قوله تعالى -السابقين
فإن واو  (4)

                                                           

: -صلى اهلل عليه وسلم-صحيح البخاري: كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم, باب قول النيب   (1)
 . 3/1345)لو كنت متخذا خليال(: 

 .  2/871السطوح وغريها:  صحيح البخاري: كتاب املظامل والغصب, باب الغرفة والعلية املشرفة وغري املشرفة يف  (2)

 . 174-173انظر: شواهد التوضيح ص  (3)

 . 148سورة األنعام, من اآلية:   (4)
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؛ ألنها بعدها ل اعتداد به( ل)ووجود , لة بضمير المتكلمينالعطف فيه متص

 .دونهامن نها زائدة إذ المعنى تام وأل ,بعد العاطف

 موقف الشراح:
وافق الكرمانيُّ        

المتصل ف على المرفوع ابَن مالك في إجازة العط (1)

 . (4)والقسطالني (3)والعيني ,(2)الدماميني   وكذا. دون تأكيد

 األحسن عند النحاة أن ل»أن   –ن عن ابن التينقاًل  –ابن  حجر  ذكرو        

 ,قبيحإنه : وع إل بعد تأكيده حتى قال بعضهميعطف على الضمير المرف

قد وأجيب بأنه , (5) چٹٿٹٹچ: لكن يردُّ عليهم قوله تعالى

: قال ,(ل)وت عقِّب بأن العطف قد حصل قبل  ,(ل) وقع الحائل وهو قوله

ا على هذا قً ال ابن حجر معلِّ ثم ق.  «انتهى. عليهم أيضا هذا الحديث  ويردُّ 

وأما هذا الحديث فلم , ل في الجملةفإنه وجد فاص ؛والتعقيب مردود»: القول

 ت  ب  هَ ذَ ) :وسيأتي في مناقب عمر من وجه آخر بلفظ ,تتفق الرواة على لفظه

على أنه  فدل   ,رجفعطف مع التأكيد مع اتحاد المخ (6)(ر  مَ وع   رٍ ك  ا وأبو بَ نَ أَ 

 . (7) «من تصرف الرواة

إلى تصرف  لفظهذا ال إلى نسبة (9)السيوطيو,  (8)الزركشي وذهب     

 .الرواة

  

                                                           

 . 14/219انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 5/373انظر: مصابيح اجلامع   (2)

 . 16/192, 13/18انظر: عمدة القاري   (3)

 . 98-6/97, 1/406, وانظر فيه: 4/270انظر: إرشاد الساري    (4)

 . 148سورة األنعام, من اآلية:   (5)

 . 3/1348صحيح البخاري: كتاب فضائل الصحابة, باب مناقب عمر بن اخلطاب:   (6)

 . 7/40فتح الباري   (7)

 . 1/549, 1/147, وانظر فيه: 2/784انظر: التنقيح   (8)

 . 6/2334انظر: التوشيح   (9)
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 املناقشة:
العطف على الضمير المرفوع المتصل  سألةماختلف النحويون في        

 :على قولين دون فاصل

وما جاء في النثر  ,وهو اختصاص ذلك بالضرورة, قول البصريين -1

وذهبت  , ذهبَت وعبد  هللا: واعلم أنه قبيح أن تقول» :هقال سيبوي, (1)فقبيح

ل أل ترى أن المظهر , بمنزلة المظهر( أنا)وذهبَت وأنا؛ ألن , وعبد  هللا

 :(2)الراعيقال , ه إل في أن يجيء في الشعرك  رَ ش  يَ 

ا ــتََزي نَ ٍب واع  ـل  ا لَكَ ـا يـو  َدعَ         ـي ةً       ش  ــاد  عَ ـيَ ج  ـا والـق نَ ـح  ـا لَ ــم  لَ فَ 

  .(3)«ر  ـام  عَ ل  

األكثر في الكالم أن  و, اوهو جوازه مطلقً  ,وابن مالك, (4)الكوفيينقول  -2

ول , وهب  وأَ  وَ ى ه  وَ تَ اس  : وأكثر كالم العرب أن يقولوا»: قال الفراء .التوكيد

 .(5)«وهو جائز, وهب  ى وأَ وَ تَ اس  : يكادون يقولون

بأن الضمير المرفوع المتصل ل يخلو من  ل البصريون المنعَ وعل         

 :(6)نحالي

 كأنه والعطف عليه, اذهب وزيد: نحو, اأن يكون مستترً : الحال األولى

 .ذلك غير جائزو, عطف لالسم على الفعل

 فالعطف عليه عطف على, ذهبت وزيد: نحو, اأن يكون بارزً : الحال الثانية

ألن الضمير لشدة اتصاله بالفعل صار بمنزلة جزء الفعل؛ من جزءكال ما هو

ألنه يصير كالعطف على لفظ  ؛فقب ح العطف عليه ,منه وحرف من حروفه

                                                           

 . 2/1025, وتوضيح املقاصد 3/76, وشرح املفصل 212– 3/210, واملقتضب 2/380انظر: الكتاب   (1)

 15/53, ولسان العرب )ع ز ا( 41-2/40وشرح أبيات سيبويه  ,134ديوانه صالبيت من الطويل, وهو يف:   (2)
. 

 . 2/380الكتاب   (3)

(, وارتشاف الضرب 43)مسألة  2/474يف: اإلنصاف , وُنسب الرأي هلم 1/304انظر: معاين القرآن للفراء   (4)
 . 2/1024, وتوضيح املقاصد 4/2013

 .3/95معاين القرآن   (5)

 . 2/1020, وشرح الكافية3/77, وشرح املفصل2/477واإلنصاف  ,958-2/957املقتصد : انظر (6)
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يكون ؛ للذا لزم اإلتيان بالتأكيد, متنعلفعل موعطف السم على ا, الفعل

 .ل على جزء فعل, العطف في اللفظ عليه

مع القول بقلِّة ما ورد , عندي جواز هذا الستعمال والذي يترجح        

 : ومن الشواهد عليه في كالم العرب . وعدم قبحه, منه

(م  دَ اٍء والعَ وَ ٍل سَ ج  رَ ب   ت  ر  رَ مَ : )ما حكاه سيبويه من قولهم -
( سواء) فـ (1)

: والعدم  ( رجل)وفيه ضمير مستر عائد على ( رجل)لـ  صفة

 .معطوف على الضمير المستتر

 :(2)الشاعر قول  -

ه  ـــن  وأٌب لَ ـك  ــيَ  ـم  ا لَ ــمَ     يه         أ  ـة  رَ اهَ ـفَ ل  من سـَ ط  ي  خَ ا األ  ـجَ ورَ        

 ـالـنَ ـــيَ ل  

 :(3)لشاعراقول  -

َعـاج  الــ        ه ــٌر تَــهَـاَدى              َكـنـ  بَلَـت  َوز 
ل ـت  إ ذ  أَق  ـف ـَن قـ  َمـاَل تَــَعـس 

ــال  َرم 

 :(4)الشاعر قول -

ه     ــق  ع  ـلَـ   خــَع يَ ـب  ـَر أن  الن  ـتَ  م  ـلَ أَ        ع  وَ ر  ي والخ  و  تَ ـس  ل يَ وَ           ود 

ف  ـقَ تَ م  ـال  صِّ

                                                           

 . 2/31انظر: الكتاب   (1)

, 3/613, والتصريح مبضمون التوضيح 3/374وشرح التسهيل , 362البيت من الكامل, جلرير يف: ديوانه ص  (2)
. والشاهد يف البيت:  5/267, ومهع اهلوامع 2/815, وشرح شذور الذهب 2/475وبال نسبة يف: اإلنصاف 

 عطف )أب( على الضمري املرفوع املسترت يف )يكن(.

, وشرح الكافية الشافية 3/374التسهيل , وشرح 177البيت من اخلفيف, لعمر بن أيب ربيعة يف: ديوانه ص  (3)
, وشرح املفصل 2/475, واإلنصاف 2/379, وبال نسبة يف: الكتاب 2/1024, وتوضيح املقاصد 1245ص
 . والشاهد يف البيت: عطف )زهر( على الضمري املرفوع املسترت يف )أقبلْت(. 3/76

, وارتشاف الضرب 3/95معاين القرآن للفراء , وبال نسبة يف: 298البيت من الطويل, جلرير يف: ديوانه ص  (4)
 . والشاهد يف البيت: عطف )اخلروع( على الضمري املرفوع املسترت يف )يستوي(. 5/2426
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 :(1)الشاعر لهقو -

ـرِّ ـن الش  ٌم م  ـو  ـا يَ ـنَ لَ  انَ ــكَ لَ     م           ـ  ـتن  أَ ا وَ ــنَ ي  ــقَ ـتَ ال   و  ــلَ  م  أن  ــفـأ قـس        

 م  ــل  ظ  ـم  

 

 

 

 

 

 

: اتصال نون الوقاية باالسم املعرب ادية والعشروناملسألة احل
 املشابه للفعل

 
 :احلديث

 .(2)«يـون  ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »: لليهود -مل  وسَ  عليه   هللا  ى ل  صَ - يِّ ب  الن  قول       

  :اإلشكال

 .اتصال نون الوقاية باسم الفاعل       

 :(3)موقف ابن مالك
المعربة أن  مقتضى الدليل أن تصحَب نون الوقاية األسماء ضح أو       

كان  ,فلما منعوها ذلك ,المضافة إلى ياء المتكلم؛ لتقيها خفاء اإلعراب

                                                           

, وخزانة األدب 2/133البيت من الطويل, للُمَسيَُّب بن َعَلس, وُنِسب له يف: شرح أبيات سيبويه البن السريايف   (1)
.  3/381, واملقاصد النحوية 1529, شرح الكافية الشافية ص3/107, وبال نسبة يف: الكتاب 10/83

 والشاهد يف البيت: عطف )أنتم( على الضمري يف )التقينا(.
 . 5/2178صحيح البخاري: كتاب الطب, باب ما ذكر يف سمِّ النيب صلى اهلل عليه وسلم:   (2)

 . 179–178انظر: شواهد التوضيح ص  (3)
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 ,فنب هوا عليه في بعض األسماء المعربة المشابهة للفعل, كأصل متروك

 :(1)الشاعركقول 

ي   سَ ي  ولَ  ع  ي  ـلَ ا عَ ـيَ ـع  يـٌق إذا أَ د  صَ                عٌ ت  م  ـي الن اس  م  ـف  ي وَ ينبم 

يـ  ق  ـَصد 

 :(2)اآلخروكقول 

ـَواف يني لـي ر  ـال سَ ـي  ولَ  عَ  ه  ـإن  لَ فَ        ـا          بً ـائ  ـخَ ـَد فَ م   انَ ـا كَ ـاَف مَ ـأض 

ـأَ   الـم 

 .«يون  ق  اد  م صَ ت  أن   ل  هَ فَ »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  نه قول الن  وم     

ا كان ألفعل التفضيل شبه بفعل التعجب اتصلت به النون لم  أنه و     

ي ن  ف  وَ خ  أَ  ال  ج  الد   ر  ي  غَ »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  في قول الن  ا المذكورة أيضً 

, فحذف المضاف إلى الياء, ف مخوفاتي عليكمأخو: واألصل فيه (3)«مك  ي  لَ عَ 

( معيي)كما اتصل , بها مقرونة بالنون( أخوف)فاتصل  ,وأقيمت هي مقامه

 .بها في البيتين المذكورين( الموافي)و

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

اسم الفاعل وأفعل التفضيل إذ أجاز الكرماني أن تلحَق نون الوقاية         

ط باإلضافة وليس محل إذ نون الجمع تسق ؛ما هذه النون: فإن قلت»: قال

ثم ,  (4)«لوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيلقد يلحق نون ا: قلت  . نون الوقاية؟

 .ورد قول ابن مالك في هذه المسألةأ

 .ابن مالك توجيهبإيراد  (6)والقسطالني (5)الزركشيواكتفى          

                                                           

بقوله: )وأنشد ابن طاهر يف تعليقه  1/138البيت من الطويل, مل أقف على قائله, وصدَّره يف شرح التسهيل   (1)
, واألشباه والنظائر 1/107وشرح األمشوين ,27ص البن عصفور ضرائر الشعرعلى كتاب سيبويه(. وهو يف: 

4/43 . 

, ومغين 1/388, وتوضيح املقاصد 1/138البيت من الطويل, مل أقف على قائله, وهو يف: شرح التسهيل   (2)
 . 4/43, واألشباه والنظائر 1/107, وشرح األمشوين 736اللبيب ص

 . 8/197صحيح مسلم: كتاب الفنت وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال وصفته وما معه:   (3)

 . 47–21/46الكواكب الدراري   (4)

 . 3/1136انظر: التنقيح   (5)

 . 8/413الساري انظر: إرشاد   (6)
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ا ابن  حجر فنقل عن ابن التين أن ه وقع في بعض           النسخ وأم 

حذفت النون ( صادقوني: )وأنه الصواب في العربية؛ ألن أصله ,(صادقي  )

فقلبت الواو ياء , سبق األول بالسكون, فاجتمع حرفا علة, لإلضافة

 .وأدغمت

فقد , رواية من جهة العربية ليس بجيِّدوإنكاره ال»: ا على ذلكمعلِّقً ثم قال 

: ا على هذا التوجيهتبعه معلِّقً أو, ن مالكثم أورد توجيه اب, «وجهها غيره

ذفت كما, أن النون الباقية هي نون الوقايةوحاصل كالمه »  ونون الجمع ح 

قي  )تدل عليه الرواية األخرى بلفظ  ذكر ابن  حجر  وبعد ذلك «.(صاد 

أن  ويمكن تخريجه أيضا على »: لتخريج رواية الحديث فقال آخر احتماًل 

فإن  بعض النحاة أجاز في الجمع المذكر السالم , النون الباقية هي نون الجمع

ويحتمل أن تكون الياء في محل , عرب بالحركات على النون مع الواوأن ي

 به ا متصاًل ا بارزً ا كان ضميرً على أن مفعول اسم الفاعل إذ بناءً  ,نصب

 .(1)«ن الجمعوتكون النون على هذا أيضا نو, كان في محل نصب

لتين من قوله بأن  صواب وأي د العينيُّ ما نقله ابن حجر عن ابن ا          

, األصل بالنسبة إلى قواعد العربية؛ لكون ما ذكره هو (صادقي  : )الرواية

قَب قوَل ابن حجر في أن  إنكار ابن التين الرواية  من جهة العربية ليس وتع 

 .(2)«وكيف ي شنّع عليه بما لم يقل به, نكر الروايةابن التين لم ي  »: بجيِّد بقوله

هل أنتم : لفظ ابن التين» قولهاض العيني بوقد رد  ابن  حجر اعتر           

؛ ألن  النون : لعربيةوصوابه في ا, كذا فيه, صادقوني هل أنتم صادقي 

: ثم قال, وذكر ما سبق بيانه «....فيجتمع فيها حرفا علة, تحذف به لإلضافة

 .(3)«من تصويب مقابلة ن  يَ يُّ إنكاٍر أب  وأ»

ا السيوطي             وأم 
ج هذه الرواية  (4) على أنها من ( صادقوني)فخر 

 .كما في بعض النسخ( صادقي  )وأن  الصواب  ,تغيير الرواة

 
 
 

 املناقشة:
                                                           

 . 246 – 10/245فتح الباري   (1)

 . 21/290عمدة القاري   (2)

 . 2/525انتقاض االعرتاض   (3)

 . 8/3555انظر: التوشيح   (4)
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المشهور في نون الوقاية أنها تلزم األفعال الماضية والمضارعة         

َرَمن ي: نحو, والتي لألمر إذا وليتها ياء المتكلم ن ي, أك  ر م  ن ي؛ , وي ك  ر م  وأَك 

وأما , (1)لتقي آخره من الكسر؛ ألن ياء المتكلم ل يكون ما قبلها إل مكسوًرا

 :أقوال ثالثةنحويين دخولها على األسماء المعربة ففيه لل

وعليه , ا على أصل متروك؛ تنبيهً ونثره وت مجيئه في الكالم نظمهبث -1

 .ابن مالك

, (3)وابن هشام, (2)وبهذا قال الرضي, ما َوَرد منه محمول على الشذوذ -2

 .(4)ونسب األنباري القوَل بالشذوذ إلى البصريين

 .(6)والمالقي,(5)وروإليه ذهب ابن عصف, أن  ذلك خاص بضرائر الشعر -3

ح         هو القول بأن  اتصال نون الوقاية بالسم  عندي والذي يترج 

الضرورة كما ا بوليس خاصًّ , شابه للفعل جاء في النثر على قلةالمعرب الم

 .(7)إل أن  مجيئه من القل ة بحيث ل يقاس عليه, ويينذهب إليه بعض النح

 

 

 ن( البتداء الغاية الزمانيةجميء )م  : الثانية والعشرون املسألة

 :احلديث
 ود  ه  ل  اليَ ثَ م ومَ ك  ل  ثَ مَ إن ما »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  ول رَ ق       

لى عَ  ار  هَ الن   ف  ص  لي إلى ن   ل  مَ ع  يَ  ن  مَ : القَ فَ  ,اًل مَ ع   لَ مَ ع  تَ ٍل اس  ج  رَ ى كَ ارَ صَ والن  

: ثم قال, اطيرَ اط ق  ير  لى ق  عَ ار  هَ الن   ف  ص  إلى ن   ود  ه  اليَ  ت  لَ م  عَ ؟ فَ اطيرَ اط ق  يرَ ق  

 ت  لَ م  عَ ؟ فَ اطيرَ اط ق  يرَ على ق   صر  العَ  الة  إلى صَ  ار  هَ الن   ف  ص  ن   ن  لي م   ل  مَ ع  يَ  ن  مَ 
                                                           

 . 1/377, توضيح املقاصد 425-422, ورصف املباين ص130-1/129انظر: اإلنصاف   (1)

 . 3/167انظر: شرح الكافية   (2)

 . 736اللبييب صانظر: مغين   (3)

 .  130-1/129انظر: اإلنصاف   (4)

 . 1/125, واملقرب 27انظر: ضرائر الشعر ص  (5)

 . 425انظر: رصف املباين ص  (6)

 . 1/389توضيح املقاصد انظر:   (7)
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: ث م  قَالَ , اطيرَ اط ق  يرَ لى ق  عَ  صر  العَ  الة  إلى صَ  ار  هَ الن   ف  ص  ن   ن  ى م  ارَ صَ الن  

س  َعلى ق ي َراطَين  ق ي َراطَين؟ َمن   َرب الش م  َمل  لي من َصالة  الَعصر  إلى َمغ  يَع 

س  َعلى : قَالَ  ر ب الش م  ن  َصالة  الَعصر  إلى َمغ  َمل وَن م  يَن يَع  أَل فَأَن ت م ال ذ 

 .(1)«....ق ي َراطَين  ق ي َراطَين

 :اإلشكال

 .الزمانفي ابتداء غاية ( نم  )استعمال      

 :(2)موقف ابن مالك
في ابتداء غاية ( م ن)أشار إلى أن هذا الحديث تضمن استعمال         

 هذا الستعمال مما خفي على أكثر النحويين أن  و ,الزمان أربع مرات

 فتكون لبتداء الغاية في( نم  )وأما »: ا لسيبويه في قولهفمنعوه تقليدً 

ل تدخل و .... األيام واألحيانفتكون لبتداء غاية ( ذ  م  )وأما , ....األماكن

ول تدخل  ,على األمكنة( ذ  م  )ل تدخل : أي ؛(3)«صاحبتهاواحدة منهما على 

 . على األزمنة( نم  )

سل م بإجماعفاألول أما ف النقل الصحيح  ؛ لمخالفتهممنوعفالثاني أما و. م 

 .والستعمال الفصيح

ة اهدماان شاااوو       ڦ  ڄ  ڄ  چ  :هاااذا الساااتعمال قولاااه تعاااالى صاااح 

 .(4) چ ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 .تستعمل لبتداء غاية الزمان( نم  )أّن  على (5)األخفشوبهذا استشهد 

: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  ا قول الن  ضً أي هذا الستعمال ومن شواهد      

 ر  ه  لى ظَ عَ  وَ ن هَ م  ى م  قَ ب  ا ل يَ هَ ن  م   ةٍ نَ سَ  ة  ئَ م   س  أ  لى رَ عَ  إن  فَ  ه  ذ  هَ  م  ك  تَ لَ ي  لَ  م  ك  تَ ي  أَ رَ أَ »

                                                           

, وورد احلديث بلفظ قريب من اللفظ 3/1274صحيح البخاري: كتاب األنبياء, باب ما ذكر عن بين إسرائيل:   (1)
 . 2/792املذكور يف: كتاب اإلجارة, باب اإلجارة إىل نصف النهار: 

 . 190–189انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 . 226– 4/224الكتاب   (3)

 . 108سورة التوبة, من اآلية:   (4)

 . 1/158انظر: معاين القرآن لألخفش   (5)



117 
 

  ض  ر  األَ 
 لَ خَ دَ  إذ   ذلكَ كَ  ن  ح  ا نَ نَ ي  بَ فَ »: -رضي هللا عنها-وقول عائشة  ,(1)«دٌ حَ أَ

 ي  ف   يلَ ق   م  و  يَ  ن  ي م  د  ن  ع   س  ل  ج  ولم يَ  ,سَ لَ جَ فَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ 

إلى  ة  عَ م  ن الج  ا م  نَ ر  ط  م  فَ »:  -رضي هللا عنه-وقول أنس ,  (2)«يلا ق  مَ 

ب  أ ح   ل  زَ أَ  م  لَ فَ »: -رضي هللا عنه-وقوله ,  (3)«ةعَ م  الج   ئ  يَ  ن  م   اءَ بُّ الدُّ , (4)«ذوم 

 :(5)النابغةومن الشواهد الشعرية قول 

َمـان  يَ ـت   ن أَز  َن م  يـِّر  ب َن كل  ـج   د  ـوم  قَ إلى اليَ          ٍة          ــيمَ ل ـ ـوم  حَ خ  رِّ

 ارب  ـجَ الت  

 موقف الشراح:
 أن فيه دلياًل ( فإن رأس مائة سنة منها)حديث  عند (6)حجرذكر ابن        

حاة وأن ن  , نه قول الكوفيينوأ, تجيء لبتداء الغاية في الزمان( نم  )على أن 

لون ما ورد من شواهدها من كالمه موافقته لمذهب فالظاهر . لبصرة يؤوِّ

 .الكوفيين

ة هذا ن أن إجازوإنما بي   ,في هذه المسألة (7)لعينيا لي رأي ولم يتضح      

لون ما ورد وأما البصريون فيمنعونه ويؤوِّ , الستعمال هو قول الكوفيين

 .منه

ح القسطالني وافقو         .(8)جواز هذا الستعمالب ابَن مالك وصر 

 املناقشة:

                                                           

 . 1/55صحيح البخاري: كتاب العلم, باب السمر يف العلم:   (1)

 .  2/942صحيح البخاري: كتاب الشهادات, باب تعديل النساء بعضهن بعضا:   (2)

 .  1/345صحيح البخاري: كتاب االستسقاء, باب إذا استشفعوا إىل اإلمام ليسقي هلم مل يردُّهم:   (3)

 . 5/2073صحيح البخاري: كتاب األطعمة, باب من ناول أو قّدم إىل صاحبه على املائدة شيئا:   (4)

, وشرح 3/132, برواية )تورِّثن( بدال من )خترّين(, وشرح التسهيل 11البيت من الطويل, وهو يف: ديوانه ص  (5)
 .  2/445, واملقاصد النحوية 686, ومغين اللبيب ص797الكافية الشافية ص

 . 1/212انظر: فتح الباري   (6)

 . 177-2/176انظر: عمدة القاري   (7)

 . 3/440إرشاد الساري انظر: (  8)
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لبتداء الغاية في ( نم  )ذهب أكثر البصريين إلى منع مجيء        

وذلك , فتكون لبتداء الغاية في األماكن( نم  )وأما » :قال سيبويه, (1)الزمان

 .(2)«من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا: قولك

ن وممن وافقهم من البصريي, (3)وأجاز الكوفيون وقوعها في الزمان       

ح هذا الرأي ابن مالك وأبو, (6)وابن درستويه, (5)والمبرد, (4)األخفش  وصح 

 .(7)حيان

, تدل على ابتداء الغاية في المكانو ضعت ل( نم  )ة البصريين أن وحج         

ما :فالمعنى في نحو, ي الزمانوضعت لتدل على ابتداء الغاية ف( ذ  م  )كما أن 

, ذي انقطعت فيه الرؤية يوم الجمعةالوقت الأن ابتداء : رأيته مذ يوم الجمعة

, ما ابتدأت بالسير من هذا المكان :فالمعنى, ما سرت من بغداد: وفي نحو

ما : فكذلك ل يجوز أن تقول, ذ بغدادما سرت م: فكما ل يجوز أن تقول

 .(8)الجمعةرأيته من يوم 

لتوافق لى تأويل جميع ما ورد من الشواهد؛ وقد لجأ البصريون إ      

 .مذهبهم

؛ ألن قول ما ذهب إليه الكوفيون ومن وافقهم عندي والذي يترجح      

وما , األصل عدم الحذفو, مبني على التأويل وتقدير المحذوفالبصريين 

وكثرت وقد تنوعت الشواهد , تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير ل يحتاج إلى

                                                           

, والتصريح 3/21, وأوضح املسالك 2/441, وارتشاف الضرب 1/370, واإلنصاف2/212انظر: األصول  (1)
 . 4/212, ومهع اهلوامع 3/22مبضمون التوضيح 

 . 265 – 1/264. وله يف املسألة رأي آخر خمالف هلذا الرأي. انظر:  4/224الكتاب   (2)

 . 4/213, ومهع اهلوامع 3/22,والتصريح مبضمون التوضيح 8/11 ,وشرح املفصل1/370انظر: اإلنصاف   (3)

 . 1/158انظر: معاين القرآن   (4)

, 2/441, وارتشاف الضرب 11-8/10, وانظر نسبة الرأي له يف: شرح املفصل 4/136انظر: املقتضب   (5)
 . 4/212, ومهع اهلوامع 3/22والتصريح مبضمون التوضيح 

, ومهع اهلوامع 3/22, والتصريح مبضمون التوضيح 2/441, وارتشاف الضرب 8/11انظر: شرح املفصل   (6)
4/212 . 

 . 238, ومنهج السالك ص2/441انظر: ارتشاف الضرب   (7)

 . 372-1/371انظر: اإلنصاف   (8)
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وكث ر كثرةً توجب » :نحتى قال أبو حيا, دكثرة تجعل التأويل غير جيِّ 

إضافة  –فمنه , (1)«البصريين لذلك مع كثرته ليس بشيءوتأويل  ,القياس

 :(2)شاعرقول ال –لما سبق 

ـاه  ومـن ـلـقَ ـام  تَ ن العَ ـم                   اًل ـط  ــعَ ــَم داٍر م  ل َرس   ف  أم  ر  ـع  ـتَ أَ 

لـعَ   ـام  أو 

 :(3)لشاعرا وقول

 ن  ن  م  ي  ر  بالدارَ ـمَ  د  وقَ          ا          ـرَ ــيِّ ـغَ ـتَ ــم  يَ ــلَ  نَ ـال  ــم  ـا مَ ــه  ـــأن  كَ 

ر  ـا عَ نَ د  ع  بَ   ص 

 .  من اآلن: أي

 :(4)وقول الشاعر

ــَجــٍج  ــن  ح  ــر                     أَقَـَوي ـَن م  ـة  الـَحــج  ـنـ  ـقـ  يَــار  بـ  َمـن  الـدِّ لـ 

ـن  َده ــر    وم 

 :(5)شاعروقول ال

ا يًّ ـج  ار  ــم  إل خَ و  ـالقَ  نَ ـم        ى     رَ تَ  ل س  م  الش   بَ ر  غ  ى تَ ت  ح  حَ ب  الصُّ  نَ م  

سَ  مَ ـم   ا ـو 

 :(6)الشاعروقول 

                                                           

 .  2/441, وارتشاف الضرب 2/246, وانظر: املساعد  238منهج السالك ص  (1)

)رعل(,  11/287ولسان العرب  ,533ونوادر أيب ص, 249ديوانه صالبيت من الطويل, للُقحيف الُعَقيلي يف:   (2)
 . 1/498يف: شرح اجلمل البن عصفور  وبال نسبة

, 1/310, وبال نسبة يف: اخلصائص 2/956شرح أشعار اهلذليني البيت من الطويل, أليب صخر اهلذيل يف:   (3)
 . 1/498وشرح اجلمل البن عصفور , 8/35وشرح املفصل 

, واإلنصاف 1/389, وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي 54البيت من الكامل, لُزَهري بن أيب سلمى يف: ديوانه ص  (4)
, وبال نسبة 2/472, واملقاصد النحوية 1/498, وشرح اجلمل البن عصفور 4/93, وشرح املفصل 1/371

 . 3/226 , ومهع اهلوامع715ومغين اللبيب ص, 386يف: رصف املباين ص

ُرِّيُّ يف: املفضليات صالبيت   (5)
وخزانة األدب  ,1/388ديوان احلماسة للمرزوقي وشرح  ,53للُحَصنْي بن احُلَمام امل

 . 386, ورصف املباين ص1/198وبال نسبة يف: املقرب  ,3/323

. ومل  191وبال نسبة يف: شواهد التوضيح ص, 3/132البيت من الطويل, جلََبل بن َجوَّال يف شرح التسهيل   (6)
 أقف عليه يف غريمها.
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ـلَصَ  سـام أَخ  ه          ــه  قـ ـت  وكـلُّ ح  ونـ  َن م  ـت               يـ  يِّر  اٍد ـان  عَ ـمَ ز  أَ  ن  خ 

ره    م  ـوج 

 :(1)الشاعروقول 

هَ ـدَ ع  رِّ ـض  الــه  تَ ــن  ـتَ                                         ي            ي ـر  ـة  في ظـ 

 ر  ـَصـي  ـع  ـى الـر  إلــه  د ن  الظُّ ـلَـ ـن  م                            

 .(2)وغيرها

 

 

 
 

 

 

 

 

 الشرط : حذف الفاء واملبتدأ من جوابالثالثة والعشرون املسألة
 :احلديث

إن   كَ إن  »: -رضي هللا عنه- دٍ ع  لسَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   قول رسول        

 .(3)«ةالَ عَ  م  َره  ذَ ن  تَ أَ  ن  يٌر م  خَ  اءَ يَ ن  غ  أَ  كَ تَ ثَ رَ وَ  تَ ك  رَ تَ 

                                                           

, وشرح الكافية 3/132, وشرح التسهيل 2/235البيت من الرجز, مل أقف على قائله, وهو يف: اخلصائص   (1)
 . 2/549واملقاصد النحوية , 2007الشافية ص

 . 238, ومنهج السالك ص191انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 .  6/2476صحيح البخاري: كتاب الفرائض, باب مرياث البنات:   (3)
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 ةَ نَ يِّ البَ »: -رضي هللا عنه- ةي  مَ بن أ   ل  اَل له   -صلى هللا عليه وسلم-وقوله      

 .(1)«كَ ر  ه  دٌّ في ظَ وإل حَ 

بٍ  -صلى هللا عليه وسلم–وقوله       فإن  َجاَء »: -رضي هللا عنه-أل بيِّ بن َكع 

بَها ت ع  ب ها, َصاح  تَم   .(2)«وإل اس 

  :اإلشكال

 .لفاء من جواب الشرطحذف ا     

 :(3)موقف ابن مالك
نا حذف الفاء والمبتدأ مًعا من  أن  وضحأ        الحديث األول والثاني تضم 

, (ك أغنياء فهو خيرٌ تَ ثَ رَ وَ  تَ ك  رَ إن  تَ : )وأن األصل فيهما, جواب الشرط

 .(كر  ه  ك حدٌّ في ظ  اؤ  زَ جَ رها فَ ض  ح  ل ت   وإن نةَ ر البي  ض  أح  )و

وليس  ,خصوص بالضرورةم هذا الستعمال وأن  النحويين زعموا أن       

 .ويقلُّ في غيرهر الشعبل يكثر استعماله في  ,ا بهامخصوصً 

ا پپپ  ٻ  پ  چ: سوقاراءة طااو  فمن وروده في غير الشاعر  ح  ل  أص 

هااذا وإن لاام يصاارح فيااه بااأداة . أصاالح إلاايهم فهااو خياار: أي ,(4) چڀ  إلاايه م

زلااة التصااريح بهااا فااي فكااان ذلااك بمن ,فااإن األماار م ضااّمن معناهااا, الشاارط

 .لة اسميةواستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جم, جواباستحقاق 

اد عن التحقيق وضيق حيث ل ح فقد من خص  هذا الحذف بالشعرأن و      

 .وهو فيه كثير, بل هو في غير الشعر قليل, تضييق

 :(5)رومن الشواهد الشعرية قول الشاع       

                                                           

 . 4/1772صحيح البخاري: كتاب التفسري, سورة النور باب قوله تعاىل: }ويدرأ عنها العذاب ....{:   (1)

صحيح البخاري: كتاب اللقطة, باب هل يأخذ اللقطة وال يدعها تضيع حىت ال يأخذها من ال يستحق:  (2)
2/859 . 

 . 193-192شواهد التوضيح ص  (3)

 . 1/122, وانظر: احملتسب 220سورة البقرة, من اآلية:   (4)

, ونسبه املرزوقي يف شرح ديوان احلماسة 9/42البيت من الكامل, لعبد اهلل بن عَنمة الضِّيب يف: خزانة األدب   (5)
واألشباه والنظائر  ,160البن عصفور ص ضرائر الشعر للضيب دون تفصيل, والبيت بال نسبة يف: 1/603
 . والشاهد فيه أن املعىن املراد: ومن تصب املنون فهو بعيد. 4/46
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ون  ـن  ـب  الـمَ ـن ت ص  ـيٌّ ومَ ـحَ     ـٍد         ــال  خَ ــب   ـسَ ـي  ـد  ولَ ـب ـعَ ـيُّ ل تَ ـأَأ ب

 ـيـد  ع  ـبَ 

 :(1)شاعرومثله قول ال       

بن  ـوا العَ عكَ ـ  نٍل ل تَ ـي ث ع  بَن   ر  َز ـن  العَ  ـع  ن كَ ـٍل َمـن  يَ ـي ث ع  بَن        ا       هَ ـَ َز ش 

 ـم  ال  ـظَ 

ذلك  ولم يخصّ , امعً إذا حذفت الفاء والمبتدأ أشار ابن مالك إلى أنه و       

ومنه , وأن ل يخص بالشعر ,أولى بالجواز فحذف الفاء وحدها, بالشعر

 .وإن ل يجيئ فاستمتع بها: فإن األصل فيه, الحديث الثالث

إل أنه لم , منعهيلم , أنت م عانإن استعنت : لو قيل في الكالموأنه        

 :(2)رلشاعكقول ا,  والمبتدأ مذكور إل في شعرعماًل جده مستي

هَ ش  ـات  هللا  يَ ـنَ سَ ل  الحَ ـعَ ف  يَ  ـن  مَ  ـَد هللا  ن  ــرِّ ع  ش  ــرُّ بالش  ـوال          ا      ـكـ ر 

 ـالن  ث  ـم  

 

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

والزركشيُّ , (3)وافق الكرماني     
إجازة حذف الفاء من ابَن مالك في  (4)

 .جواب الشرط

( نة وإل حدٌّ في ظهركالبي  )ديث حأنه في  إل (1)أيضاووافقه الدماميني      

حضر البينة أو يقع حدٌّ في ت   :أي»: خالف ابَن مالك في تقديره إذ قال

 (2)«امحافظة على تشاكل الجملتين لفظً  وفي هذا التقدير, ظهرك
. 

                                                           

, وشرح الكافية 1/193, واحملتسب 3/65البيت من الطويل, قاله رجل من بين أسد, ومل يسمَّ. انظر: الكتاب   (1)
فيه أن املعىن املراد: من . والشاهد  3/410, واملقاصد النحوية 4/1872, وارتشاف الضرب1612الشافية ص

 )نكع( . 8/363ينكع العنز فهو ظامل, واملراد هنا بالنكع: املنع. انظر: لسان العرب 

, وليس يف ديوانه. وُعزي لعبد الرمحن بن حسان يف: 3/65البيت من البسيط, حلسان بن ثابت يف: الكتاب   (2)
 ولكعب بن, 9/51, وخزانة األدب 3/395, واملقاصد النحوية 2/72, واملقتضب 207نوادر أيب زيد ص

, وشرح املقدمة اجلزولية 1/264, وسر صناعة اإلعراب 1/193وبال نسبة يف: احملتسب  ,220مالك يف ديوانه 
, وشرح 1597, وشرح الكافية الشافية ص160, وضرائر الشعر البن عصفور ص9/3, وشرح املفصل 2/523

, 2/609, وشرح شذور الذهب 4/1872, وارتشاف الضرب 3/1283, وتوضيح املقاصد 4/936الكافية 
 . والشاهد يف البيت أن املعىن املراد: من يفعل احلسنات فاهلل يشكرها. 4/328امع ومهع اهلو 

 . 11/199, 23/160انظر: الكواكب الدراري   (3)

 . 2/541, 2/613انظر: التنقيح   (4)
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في الحديث األول والثاني وأورد تخريجه  (3)وكذلك وافقه ابن  حجر     

الثالث على أن الحذف إنما وقع من بعض الرواة ونص في الحديث , لهما

فاستمتع )بلفظ  (4)دون بعض؛ معلاًل بأن هذا الحديث تقدم في باب اللقطة

 . (5)بإثبات الفاء في الجواب الثاني( بها

حذف الفاء من ونص  على أن  , فيه ما قاله ابن مالك (6)ورّجح العيني     

وأشار إلى أن مثل هذا الحذف  ,الجزاء سائغ شائع غير مختص بالضرورة

وي في هذا الحديث , إل في ضرورة الشعر ويونيذكره النحلم  وأن ما ر 

  .الصحيح يردُّ عليهم

 .موافق لما قاله ابن مالك (8)والقسطالني (7)وتوجيه السيوطي     

 
 املناقشة:

ول , اا لوقوعه شرطً  صالحً يكون فعاًل  األصل في جواب الشرط أن       

 شرطًاوقوعه إذا كان الجواب غير صالح ل وأما, ذلكيلزم اقترانه بالفاء عند 

لي علم ارتباطه بأداة فأتوا بالفاء؛ , فإنه حينئذ يفتقر إلى ما يربطه بما قبله

 :فها أقوال ثالثةوفي حكم حذ ,(9)الشرط

وهو رأي , وفي النظم وهو كثير –مع ندرته  –الجواز في النثر :  األول    

 . (10)ونسب الرضي للكوفيين القوَل بجواز حذفها اختيارا, ابن مالك كما سبق

وعلى هذا القول أكثر , وامتناعه في السعة, جوازه في الضرورة :الثاني    

 .(11)النحويين

                                                                                                                                                                      

 . 336-5/335, 246 –3/245انظر: مصابيح اجلامع   (1)

 . 6/98مصابيح اجلامع   (2)

 . 8/449, وانظر فيه: 366–5/365انظر: فتح الباري   (3)

 . 2/855صحيح البخاري: كتاب اللقطة, باب وإذا أخربه رب اللقطة بالعالمة دفع إليه:   (4)

 . 5/84انظر: فتح الباري   (5)

 . 19/78, 14/32, 13/250, 12/266 ,8/89انظر: عمدة القاري   (6)

 . 7/2943, 5/1874انظر: التوشيح   (7)

 . 4/251, 406 – 4/405, 9/428انظر: إرشاد الساري   (8)

 . 1596, 3/1594, وشرح الكافية 4/77, وشرح التسهيل 9/2شرح املفصل  انظر: (9)

 . 4/936انظر: شرح الكافية   (10)

, 9/3وشرح املفصل  ,2/9وأمايل ابن الشجري , 410-1/409والتبصرة والتذكرة , 3/63انظر: الكتاب   (11)
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وي نسب للمبرد في أحد القولين , ي الكالم شعره ونثرهالمنع ف: الثالث   

 :(2)وأنه زعم في قوله ,(1)عنه

ها      ـك  ش  ــنات  هللا  يَ سَ ل  الحَ ـعَ ف  يَ  ـن  مَ  ـَد هللا  ن  ـشـرُّ بالشـرِّ ع  ـوال         ر 

 ـالن  ث  ـم  

 . من يفعل الخيَر فالرحمن  يشكره: أن الرواية

مع -ء في نهاية المسألة هو القول بأن  حذف الفا عندي والذي يترجح       

أسلوب صحيح؛ لوروده في بعض  جواب الشرط من -أو دونه المبتدأ

: يقول ابن جني عن قراءة طاووس السابقة. القراءات واألحاديث الصحيحة

 :نحو قوله, إذا جاز حذف هذه الفاء مع مبتدئها في الشرط الصحيحو»

بن  ـوا العَ عكَ ـ  نٍل ل تَ ـي ث ع  بَن   ر  َز ـن  العَ  ـع  ن كَ ن  يَ ـٍل َمــي ث ع  بَن        ا       هَ ـَ َز ش 

 ـم  ال  ـظَ 

وفي التبيان في شرح , (3)«كان حذف الفاء هنا أجدر وأحرى بالجواز

أردت  الفاء ثم حذفتها فجائز  َحَسن قد جاء : وأما قول المتنبي....»: الديوان

إن تذر ....»: -صلى هللا عليه وسلم-ومنه حديث النبي , في الكالم الفصيح

 .(4)«فحذف الفاء, فهو خير: التقدير ....ورثتك أغنياء خير

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

, وارتشاف الضرب 4/936, وشرح الكافية 2/201وشرح اجلمل البن عصفور  ,2/523اجلزولية وشرح املقدمة
 . 4/328, ومهع اهلوامع 4/1872

, والتصريح مبضمون التوضيح 380, ومغين اللبيب ص4/1872, وارتشاف الضرب 73-2/72انظر: املقتضب   (1)
 . 4/328, ومهع اهلوامع 4/386

 سبق خترجيه .  (2)

 . 1/122احملتسب   (3)

 . 179-1/178التبيان يف شرح الديوان )ديوان املتنيب(   (4)
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 (: حذف الفاء من جواب )أماالرابعة والعشرون املسألة

 احلديث و األثر:
 رجالٍ  ال  ا بَ مَ  ,د  ع  ا بَ أم  »: -مل  سَ و عليه   ى هللا  ل  صَ -قول رسول هللا      

 .(1)«هللا اب  تَ في ك   ت  سَ ي  لَ  اوطً ر  ش   ونَ ط  ر  تَ ش  يَ 

في  رَ دَ حَ ان   ذ  إ   ليه  ر  إ  ظ  ن  ي أَ نِّ أَ كَ  ,ىوسَ ا م  م  أَ »: مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ وقوله      

 .(2)«ياد  الوَ 

 ة  رَ م  والع   جِّ الحَ  نَ ي  وا بَ ع  مَ جَ  ينَ ا الذ  م  أَ وَ »: -رضي هللا عنها- ةَ شَ ائ  وقول عَ      

 .(3)«ادً اح  ا وَ افً وَ وا طَ اف  طَ 

 هللا  ى ل  صَ - هللا   ول  س  ا رَ م  أَ »: -رضي هللا عنه- باز  بن عَ  اء  رَ وقول البَ      

 .(4)«ذئ  مَ و  ي َولِّ يَ  م  لَ  -م  ل  وسَ  عليه  

  :اإلشكال

 .(اأم  )حذف الفاء من جواب        

 :(1)موقف ابن مالك

                                                           

 . 2/759صحيح البخاري: كتاب البيوع, باب إذا اشرتط شروطا يف البيع ال حتل:   (1)

 . 2/563صحيح البخاري: كتاب احلج, باب التلبية إذا احندر يف الوادي:   (2)

 . 2/509طواف القارن: صحيح البخاري: كتاب احلج, باب   (3)

 . 3/1107صحيح البخاري: كتاب اجلهاد, باب من قال: خذها وأنا ابن فالن:   (4)
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ا) أفاد أن           لذلك و, مقام أداة شرط والفعل الذي يليهاحرف قائم ( أم 

بالمتصل بها أن  وحق المتصل, (يكن من شيء مهما)رها النحويون بـيقدِّ 

ول , (2) چک  ژ ڑ ڑ ک  ک  ژچ: نحو ,تصحبه الفاء

چ : نحو ,أو مع قول أغنى عنه مقوله, ا إل في شعرالفاء غالبً   حذف هذهت  

(3) چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
 .أكفرتم: فيقال لهم: أي 

 :(4)الشاعرومن حذفها في الشعر قول 

ـا الق  فَ  تَ ـال  ل تَ ــأم  َراض  ـي ع  ـف   ارً ي  ن  سَ ك  ولَ               م  ــك  ي  دَ ــاَل لَ قـ 

 ب  ـاك  وَ ـمَ ـال

 .فحذف الفاء؛ إلقامة الوزن ,فال قتال لديكم: أراد

وأما , ألحاديث فبطل بتحقيق عدم التضييقوقد خولفت هذه القاعدة في هذه ا

ٌر في فتوفمن خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر  عاجز اه ومقصِّ

 .عن نصرة دعواه

 موقف الشراح :
قال  إذ( أما)الك في جواز حذف الفاء من جواب وافق الكرماني  ابَن م      

وهو دليل جواز  ,بدون الفاء( طافوا)»: ا على قول عائشة السابققً علِّ م

ح النحاة بلزوم ذكره ,ذفهح  .(5)«وإن صر 

جهب و       .(6)الزركشي الجواز مع ندرته عند النحويين خر 

                                                                                                                                                                      

 . 196–195انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 15سورة فصلت, من اآلية:   (2)

 . 106سورة آل عمران, من اآلية:   (3)

؛ والدرر 453-1/452, واخلزانة45صديوانه البيت من الطويل, للحارث بن خالد املخزومي يف:   (4)
, وبال نسبة يف: سر صناعة 1/129, وللوليد بن هَنيك, وللُكِميت يف: إيضاح شواهد اإليضاح 2/207اللوامع

, واملقاصد 124, ومغين اللبيب ص1/475, وتوضيح املقاصد 3/1117, وارتشاف الضرب 1/265اإلعراب 
 . 4/429ح مبضمون التوضيح , والتصري4/356, ومهع اهلوامع 3/436النحوية 

 .  42–13/41, 8/81, وانظر فيه: 8/140الكواكب الدراري   (5)

 . 2/487انظر: التنقيح   (6)
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ه ذكر  و, إلى جوازه (1)وكذلك أشار الدماميني      أن  بعضهم خص 

زه في السعة, بالضرورة إلى هذه األحاديث  امستندً  ,وأما ابن مالك في جوِّ

 .حكام النحوية باأللفاظ الحديثيةعلى عادته في الستدلل على األ

عمال مع وأجاز الست ,ر فقد تَعق ب ابَن مالك في موضعوأما ابن  حج     

-رضي هللا عنه-و عند حديث ابن عمر فأما تَعقُّبه فه, ندرته في موضع آخر

ا بَ : قال ر  بَ ن  ر  على الم  مَ ع   امَ قَ »:  ة سَ م  ن خَ ي م  ه  وَ  ر  م  الخَ  يم  ر  ح  تَ  لَ زَ نَ  ,د  ع  أم 

جواب أما فيه جواز حذف الفاء في : قال ابن مالك ....»: قال إذ .(2)«....

ا عن أحمد وسيأتي قريبً  ,د هناسدّ ؛ ألن هذه رواية م  ل حجة فيه: قلت. بعد

 د  ه قَ إن   :القَ ر فَ بَ ن  على الم   ر  مَ ع   بَ طَ خَ » :بن أبي رجاء عن يحيى القطان بلفظ

وفيه . ...وأخرجه اإلسماعيلي  ,(ا بعدأم  )ليس فيه  (3)«ر  م  الخَ  يم  ر  ح  تَ  لَ زَ نَ 

ف الفاء وإثباتها من تصرف فظهر أن حذ «رَ م  الخَ  إن  ف   د  ع  ا بَ أم  » :بلفظ

 .(4)«الرواة

 تقدم في كتاب الجمعة»: ن حجروفي موضع آخر من الفتح قال اب       

, مهما يكن من شيء(: ا بعدأم  )إن  معنى : ونقلت هناك أن  سيبويه قال ,....

ا بعد: سيبويه ل يخصُّ ذلك بقولنا: وأقول  هنا له بل كلُّ كالم , أم  ( اأم  )أو 

ي أكثر والفاء لزمة ف, أما عبد هللا فمنطلق: قاله في مثل, وفيه معنى الجزاء

   . (5)«وقد ت حذف وهو نادر, الكالم

أن  الفاء تلزم في أكثر  وي ستنتج مما سبق أن  ابن حجر يذهب إلى      

 .وقد ت حذف على سبيل النُّدرة, الكالم

دَ وأما العيني فعند       ه تجاهها تتبُّعي ألحاديث المسألة في شرحه ألمح  تردُّ

ضع آخر ينسب حذف الفاء وفي مو. (6)ففي موضع يشير إلى أنه قد تحذف

                                                           

 . 71- 4/70, 4/155انظر: مصابيح اجلامع   (1)

 . 5/2120صحيح البخاري: كتاب األشربة, باب اخلمر من العنب:   (2)

 . 5/2122جاء يف أن اخلمر ما خامر العقل من الشراب: صحيح البخاري: كتاب األشربة, باب ما   (3)

 . 10/36فتح الباري   (4)

 221-8/220فتح الباري   (5)

 . 9/281, 11/288انظر: عمدة القاري   (6)
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صراحة على جواز  وفي موضع ثالث ينصُّ . (1)إلى الراوي( أما)من جواب 

 .(2)حذفها ثم يورد نص  ابن مالك في ذلك

 .(3)ع ندرته في الكالموموقف القسطالني هو جواز حذفها م      

 املناقشة:
ا)       ولذا قال سيبويه , (4)حرف  تفصيٍل وتوكيد مضم ن معنى الشرط :(أم 

ا »: في تفسيره ا)وأم  عبد هللا مهما يكن : كأنه يقول, ففيها معنى الجزاء( أم 

 .(5)«ال ترى أن  الفاء لزمة له أبدً أ, من أمره فمنطلق

ن  ا)فلتضمُّ والدليل على »: قال المبرد, بها الفاءالشرط لزم جوامعنى ( أم 

 .(6)«لجوابهاأنها في معنى الجزاء لزوم الفاء 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ : تعالىومن شواهد ذلك قوله       

 . (8) چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    چ ,  (7) چک  ک  ک  گ    کڑ   ڑ

 :قولاه تعاالى نحاو, لى األصح مع قول أغنت عناه حكايتاهوقد تحذف ع      

 چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 
(9)

أكفارتم بعاد : فيقاال لهام: علاى تقادير 

 .(10)بالمقولفحذفت الفاء مع القول استغناء . ...إيمانكم 

 :ي حذفها في غير هذا الموضع قولنوللنحويين ف       
                                                           

 . 9/181انظر: عمدة القاري   (1)

 . 14/287, 9/281انظر: عمدة القاري   (2)

 . 5/162, 3/182 ,3/119, وانظر فيه: 4/77انظر: إرشاد الساري   (3)

 . 4/423, والتصريح مبضمون التوضيح 123انظر: مغين اللبيب ص  (4)

 . 4/235الكتاب   (5)

 . 3/27, وانظر فيه: 2/355املقتضب   (6)

 . 26سورة البقرة, من اآلية:   (7)

 . 9سورة الضحى, اآلية:   (8)

 . 106سورة آل عمران, من اآلية:   (9)

 . 3/1140, وارتشاف الضرب 9/11, وشرح املفصل 355– 2/354انظر: املقتضب   (10)
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وابن , (1)يوممن قال به ابن الشجر ,اختصاص حذفها بالضرورة -1

 .(4)حيان وأبو,  (3)والرضي, (2)يعيش

   .(5)يوالمراد, وذهب إليه ابن مالك, جواز حذفها في النثر مع ندرته -2

ا)ن مما سبق أن  عدم اتصال جواب وتبي        اء قليل جدا في المنثور بالف( أم 

في األحاديث واآلثار من النادر ا ورد أن  م عندي فالذي يترجح, والمنظوم

 .هول ي قاس علي, ي قتصر فيه على السماع الذي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 3/132, 2/9انظر: األمايل   (1)

 . 9/12انظر: شرح املفصل   (2)

 . 4/1422انظر: شرح الكافية   (3)

 . 3/1140انظر: ارتشاف الضرب   (4)

 . 524, واجلىن الداين ص1307-3/1306انظر: توضيح املقاصد   (5)
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  (ليس)جميء  :اخلامسة والعشرون سألةامل
ً
 احرف

 األثر:
 ةَ ينَ وا المد  م  د  قَ  ينَ ح   ونَ م  سل  م  ـال انَ كَ »: -رضي هللا عنهما-ر مَ ع   ن  قول اب       

 .  (1)«اهَ ى لَ ادَ ليس ي نَ  الةَ الص   ونَ ن  ي  حَ تَ يَ فَ  ونَ ع  م  تَ ج  يَ 

  :لاإلشكا

 .ا ل اسم لها ول خبرحرفً ( ليس)ل استعما     

 :(2)موقف ابن مالك
ا أن سيبويه قد خبرً مو, ا بهذا الحديثالستعمال مستشهدً  هذا أجاز       

إل  يب  الطِّ  سَ ي  لَ : )وأنه حمل عليه قول بعض العرب, ذلك أشار إلى

 .بالرفع (3)(ك  س  الم  

وفعليتها؛ ( ليس)حرفية ( همثلَ  هللا   قَ لَ خَ  ليسَ : )ا في قولهموأنه أجاز أيضً 

 .(4)والجملة بعدها خبر, على أن يكون اسمها ضمير الشأن

ز الوجهان في ابن  ما أضافو        وِّ  .فغير ممتنع( ليس ينادى)لك أنه إن  ج 

 موقف الشراح:
 . بإيراد قول ابن مالك في المسألة (6)والعيني (5)اكتفى الكرماني       

حا فيه الوجه الثاني ,(1)والقسطالني ,(7)حجروكذا ابن          وهو أن , ورج 

ن بأن رواية مسلم ي  مستدل   ,ادها خبرً يكون اسمها ضمير الشان والجملة بع

 .(2)(دحَ ا أَ هَ ي ب  ناد  ي   سَ ي  لَ : )ولفظه, تؤيد ذلك

                                                           

 . 1/219صحيح البخاري: كتاب األذان, باب بدء األذان:   (1)

 . 200–199انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 . 1/147 انظر: الكتاب  (3)

 . 147, 1/70انظر: الكتاب   (4)

 . 5-5/4انظر: الكواكب الدراري   (5)

 . 5/105انظر: عمدة القاري   (6)

 . 2/80انظر: فتح الباري   (7)
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 املناقشة:
نصب ترفع السم وفت( كان)أن تعمل عمل ( ليس)األصل في استعمال       

ل تحتاج إلى مرفوع  حرف نفي كونهافي ( ما)تعامل معاملة وقد , الخبر

 هللا   قَ لَ خَ  ليسَ : سيبويه من قول بعض العربوذلك فيما حكاه , ومنصوب

 .(3)همثلَ 

مل على ذلك قول  :(4)الشاعر  وح 

عَ ـال  ى عَ وا والن وَ ح  بَ أص  فَ    ه  ي م  س  ي ق  ى ي ل  وَ ل  الن  ك   سَ ي  لَ وَ             م       ر 

 ين  اك  سَ مَ ـال

 :(5)الشاعروقول 

اء  اء  الـد  ـفَ ـا ش  هَ ن  م   ـسَ ي  ولَ              ا       هَ ت  ب  ر  ـف  ظَ  ـو  ائ ي لَ اء  لدَ ــفَ هي الشِّ   

 ول  ـذ  ب  مَ 

 ,شأن هو اسمها ضمير( ليس)وهو أن  في , ولهذه الشواهد وجه آخر         

وهذا , جارية على استعمالها المشهور( ليس)فتكون , وما بعده هو الخبر

, (ما)ت جعل كـ ( ليس)وقد زعم بعضهم أن  »: قال سيبويه, الوجه هو األكثر

َر عَ ش  أَ  هللا   قَ لَ ليس خَ : فقد يجوز أن يكون منه, اد ي عرفوذلك قليل ل يك

, ع من العربه س م  هذا كلُّ »: قالثم  ,وأورد الشواهد السابقة, (6)«....منه

إنه : وهذا مبتدأ كقولك, اإضمارً  (ليس)لحد والوجه أن تحمله على أن في وا

                                                                                                                                                                      

 . 2/3الساري  انظر: إرشاد  (1)

 . 1/285صحيح مسلم: كتاب الصالة, باب بدء األذان:   (2)

 . 147, 1/70انظر: الكتاب   (3)

, واملقاصد 248, 246, وختليص الشواهد ص147, 1/70البيت من البسيط, حُلَميد األْرَقط يف: الكتاب   (4)
, وشرح الكافية 7/104املفصل , وشرح 1/86, واألصول 4/100, وبال نسبة يف: املقتضب 1/442النحوية 

 . 407الشافية ص

, وبال نسبة يف: 191, واألزهية ص147, 1/71البيت من البسيط, هلشام أخي ذي الرمَّة يف: الكتاب   (5)
 .   639, ومغين اللبيب ص4/138, وأمايل ابن احلاجب 4/101املقتضب 

 . 1/147الكتاب   (6)
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وما , سك  م  ـإل ال يب  ليس الطِّ : إل أنهم زعموا أن  بعضهم قال, ة  هللا ذاهبةٌ مَ أَ 

 .(1)«سك  م  ـإل ال يب  كان الطِّ 

ح          , على إضمار الشأن وارداألثر المل مما سبق أن  ح عندي ويترج 

ا حرفً ( ليس)وهو مجيء , أولى من حمله على الوجه األول( ليس)وهو اسم 

الكثير أن ي حمل و, أولى األشهر ن الحمل على األكثر؛ ألل اسم لها ول خبر

ه من ومما يؤيد هذا الترجيح ما ذكره سيبوي ,(2)العكسالحرف على الفعل ل 

التي ذكرها ابن   الرواية  األخرىيؤيده أيضا و, (3)«قليل ل يكاد ي عرف»أنه 

 .حجر والقسطالني

 

 

 ستعمال : االسادسة والعشرون املسألة
ج
 )ب
 
 ي
ج
( (د

َّ
ن ة بـ )أج

َّ
 غري متلو

 :احلديث
 دَ ي  بَ  ة  امَ يَ الق   ومَ يَ  ونَ ق  اب  الس   ونَ ر  اآلخ   ن  ح  نَ »: -صلى هللا عليه وسلم-قوله       

ةٍ أ   لُّ ك    .(4)«انَ ل  ب  قَ  ن  م   ابَ تَ وا الك  وت  أ   م 

  اإلشكال:

 .(أن  )خالية من ( دي  بَ )تعمال اس      

 :(5)موقف ابن مالك
ة بـ وأن  , (غير)بمعنى ( دَ ي  بَ )أفاد هنا أن         ( أن  )المشهور استعمالها متلو 

 كقوله

                                                           

 . 1/147الكتاب   (1)

 . 366النحوية يف فتح الباري ص انظر: املسائل  (2)

 . 1/147الكتاب   (3)

 . 1/299صحيح البخاري: كتاب األنبياء, باب حدثنا أبو الَيَمان:   (4)

 . 212– 211انظر: شواهد التوضيح ص  (5)
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 ن  م   ابَ تَ وا الك  وت  م أ  ه  ن  أَ  دَ ي  بَ  ,ونق  اب  الس   ونَ ر  اآلخ   ن  ح  نَ »: -صلى هللا عليه وسلم-

  .(1)«مه  د  ع  بَ  ن  م   اه  ينَ ا وأ وت  نَ ل  ب  قَ 

 :(2)رومنه قول الشاع

ـلبــكَ وَق مـن أح  ــفَ       م           ـــك  لَـ ض  ـــفَ  ـد  ــقَ  ن  هللاَ َد أَ ــي  ــبَ   إزار  ـاً بـأَ ص 

 :(3)الراجزوقول 

ـداً فَ                               ـي          ـَد أَنِّ ـي  ـاك بَـذَ  ـت  عـلـَعـم 

نِّ ـــكت  لـم ت  لَـ ـو هَــإ َخـال  ل                        ـيـر 

بيد أن  : (ةم  أ   لُّ ك   دَ ي  بَ )صل في رواية من روى وذكر ابن  مالك أن  األ       

ة؛ فحذفت كل   والخبر الذين إلى المبتدأ ( بيد)وأضيف , وبطل عملها( أن  )أ م 

لكنه غير  ,نادر( أن  )هذا الحذف في أشار إلى أن و .(أن  )ولي كانا معم

ان في المصدرية وشبيهان فإنهما أخت ,(أن  )مستبعد في القياس على حذف 

 .في اللفظ

 إل: ن التقدير؛ ويكوأن  ت جعل حرف استثناء( بيد)في  والمختار عنده      

مفهوم ( إل)؛ ألن معنى (لكن  )على معنى , كلُّ أمة أوتوا الكتاب من قبلنا

 .هاول دليل على اسمي ت  . منها

اح:
َّ
 موقف الشر

 ,(على) :أنها تكون بمعنىو, غير: أنها بمعنى( بيد) (4)فس ر الكرماني      

 . يحةوأن  جميعها هنا صح ,(من أجل) :وبمعنى

جها الزركشي إذ قالو       على : وقيل, غير: بمعنى( بيد)»: بمثل ذلك خر 

 .(1)«أنهم

                                                           

بزيادة )يوم القيامة( بعد )السابقون(. وينظر:  3/7. وهو يف صحيح مسلم  3/71احلديث يف سنن النسائي   (1)
 .   1/299صحيح البخاري: كتاب األنبياء, باب فرض اجلمعة: 

برواية)أجل أنَّ اهلل(, وهذه الرواية اليت يف ديوانه هي اليت يف:  94ديوانه صالبيت من الرمل, لعدي بن زيد يف:   (2)
جمالس )أجل(, وهي كذلك بال نسبة يف:  11/12)حكأ(,  1/58, ولسان العرب 1051مجهرة اللغة ص

 . 1/199ثعلب 

ومغين  ,211الصاحيب يف فقه اللغة ص, و 24البيت من الرجز, مل أقف على قائله, وهو يف: إصالح املنطق ص  (3)
 . 3/282, ومهع اهلوامع 259اللبيب ص

 . 6/2انظر: الكواكب الدراري   (4)
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ة بـ أن  أن  ال (2)وذكر الدماميني       عملت وأنها ا ست, مشهور استعمالها متلو 

 .فيه ابن مالك ذكر ما قالهب واكتفى, على خالف ذلك في هذا الحديث

وبه جزم الخليل , ا ومعنىوزنً ( غير)مثل »عند ابن حجر ( دَ ي  بَ )و       

حه ابن  سيده والكسائي ور ن باب هي لالستثناء وهو م: يُّ يب  وقال الطِّ  ,....ج 

غير أنهم أوتوا  نحن السابقون للفضل: والمعنى, تأكيد المدح بما يشبه الذم

 .(3)«الكتاب من قبلنا

 (,إل)وتأتي كذلك بمعنى ( غير)نى بمع (4)وهي أيضا عند العيني       

ي جعلها حرف استثناء بمعنى ثم ذكر ترجيح ابن مالك ف, (لكن)وبمعنى 

 .(لكن)

ن ؛ استثناًء م(غير)حتَمل فيها أن تكون بمعنى أن ه ي   (5)وذكر السيوطي       

 لسبقنا عليهم تعلياًل ( جلمن أ)أو بمعنى , باب تأكيد المدح بما يشبه الذم

 .بالفضل

ه ابن مالك واختياره وأورد توجي (رغي) نىأنها بمع (6)عند القسطالنيو      

 .لمعناها

 املناقشة:
اح لم يم تبي ن         تعرضوا لجانب اإلشكال في ما سبق أن  أغلب الشر 

وأغلبهم على أنها , وتباينت التفسيرات, وإنما اتجهوا لتفسير معناها, المسألة

 .(غير)بمعنى 

ول يكون إل  ,صب على الستثناء  للن   ٌم مالزمٌ اس عند النحويين( دَ ي  بَ )و        

إنه  لكثير  )نحو  ،(7)وصلتها( أن  )وهو يَلَزم  اإلضافةَ إلى , في استثناٍء منقطع

                                                                                                                                                                      

 . 2/753, وانظر فيه: 1/235التنقيح   (1)

 . 179-7/178انظر: مصابيح اجلامع   (2)

 . 355- 2/354فتح الباري   (3)

 . 16/65انظر: عمدة القاري   (4)

 . 2/821انظر: التوشيح   (5)

 . 5/443إرشاد الساري   (6)

 . 3/281, ومهع اهلوامع 2/781انظر: شرح الكافية   (7)
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ولعله من , ا للمشهورقد جاءت في الحديث خالفً و(. يلخ  بَ  ه  ن  َد أَ ي  بَ  المال  

 .تصرف الرواة؛ لخلو العربية من شواهده

 : السابعة والعشرون املسألة
ج
 اجلزم بـ )ل

 
 (ن

 األثر:
 ن  ع  لَ رَ ت   ن  لَ »: -رضي هللا عنه-رَ مَ بن ع   هللا   د  ب  لعَ  م  و  ك في الن  لَ المَ قول      

 .(1)«ع  رَ ت  

  :اإلشكال

 .بصورة المجزوم( ن  لَ )يء ما بعد مج

 :(2)موقف ابن مالك
ه هذا اإلشكال           ه  هَ ب  ثم شَ , للوقف( تراع  )ك ن عين يكون سَ  أن  ب وج 

ثم أجرى , قبله كما تحذف قبل سكون المجزوم بسكون الجزم فحذف األلف

 .الوصل مجرى الوقف

 ,(لن)ٍم على لغة من يجزم بـ وأجاز أن يكون السكون  سكوَن جز         

 .(3)حكاها الكسائي لغةٌ  مشيًرا إلى أنها

 موقف الشراح:
وافق الكرمانيُّ         

 .اإلشكال على أحد الوجهيني تخريج ابَن مالك ف (4)

( لن)رواية جاءت على لغة من يجزم بـ إلى أن  ال (1)وأشار الزركشي        

قِّب وأنه ت ع  , اثم أورد قول القزاز من أنه ل يحفظ فيه شاهدً . شاذة وأنها لغة

 :(2)الشاعربقول 

                                                           

, وباب فضل من تعاّر من 1/378ورد احلديث برواية )مل ترع( يف: )كتاب التهجد, باب فضل قيام الليل:   (1)
(, وورد احلديث برواية )لن 6/2578(, و)كتاب التعبري, باب األمن وذهاب الروع يف املنام: 1/388الليل: 

 (.3/1367تراع( يف )كتاب فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم, باب مناقب عبد اهلل بن عمر: 

 . 217انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 . 4/97, ومهع اهلوامع 4/1643, وارتشاف الضرب 217انظر: شواهد التوضيح ص  (3)

 . 6/185, وانظر فيه: 24/128انظر: الكواكب الدراري   (4)
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ب  اآلنَ  ن  لَ  ـن                ـَك َمـن  َرَجائ   ـن  م   يَـخ  َك م  كَ  ون  د   َحـر   َحـلَـقـه   ـال بَـابـ 

ثم استدرك , الوجهين اللذين ذكرهما ابن  مالكوأورد الدماميني فيه          

سلِّم أن  فيه إجراء ل ن  »: ي إجرائه الوصل مجرى الوقف بقولهعليه ف

ه : فإن قلتَ . ك بشيء بعدهلَ مجرى الوقف؛ إذ لم يصله المَ  الوصل إنما وج 

قاله من  وهذا يتحقق فيه ما( لم ترع)في الرواية التي فيها الك بهذا ابن  م

ق بكل ؛ إذ يحتمل أن الملك نطمل نسلِّ : قلت  . إجراء الوصل مجرى الوقف

 .(3)«فحكاه كما وقع, ووقف على آخرها, جملة منها مفردة عن األخرى

ه رواية وفي موض           بالجزم بأنها ( لن ترع)ع آخر من المصابيح وج 

 .  فكأنه يميل إلى هذا التخريج, (4)لغة لبعض العرب

 ,(5)في أكثر من موضع الرواية شكالإ على وعل ق ابن  حجر           

 :ومجمل ما ذكره فيها ما يلي

, بإثبات األلف وأنها الوجه( لن تراع)الجمهور و يّ ن  يهَ م  ش  الك   أن  رواية- 

  .مع الجزمبحذف األلف ( لن ترع)أن  رواية القابسي و

 . لغة قليلة( لن)نقل عن ابن التين أن  الجزم بـ -

وبقول , البيت السابققِّب بت ع   هوأن  , اأنه ل يعلم له شاهدً من ذكر قول القزاز -

 :(6)اآلخر

 ن  ي  نَ ـي  َل للعَ ح  ـيَ  ن  لَ وَ                 م  ك  دَ ـع  بَ  ت  ن  ا ك  ـمَ  زُّ ـا عَ با يَ ي سَ اد  ـيَ أَ       

 ر  ـك  َمن ظَ دَ ـع  بَ 

                                                                                                                                                                      

 . 2/883, 1/325, وانظر فيه: 2/790انظر: التنقيح   (1)

, وشرح شواهد 3/181وشرح األمشوين , 619البيت من املنسرح,مل أقف على قائله, وهو يف: مغين اللبيب ص  (2)
. والشاهد يف البيت: حذف حرف العلة يف )خيب(؛ ألن )لن( جاءت  4/97, ومهع اهلوامع 2/688املغين 
 جازمة.

 . 127 –3/126اجلامع مصابيح   (3)

 . 7/300انظر: مصابيح اجلامع   (4)

 . 419-12/418, 7/90, 3/7انظر: فتح الباري   (5)

وبال نسبة يف: رصف املباين  ,2/687وشرح شواهد املغين  ,328ديوانه صالبيت من الطويل, لُكثـَريِّ َعزَّة يف:   (6)
والشاهد يف البيت: حذف حرف العلة يف )حيل(؛ .  3/180وشرح األمشوين , 619, ومغين اللبيب ص357ص

 ألن )لن( جاءت جازمة.
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 .متوجيه ابن مالك لرواية الجز-

ه الرواية بعد أ اختياَره العينيُّ  واعترض         لن )قوله »: قال إذن وج 

لن )وفي رواية األكثرين بلفظ .. ..ي بالجزم كذا في رواية القابس( ترع

؛ ألن الجزم أيضا الوجه ,لن ترع: قلت. وهو الوجه :(1)قال بعضهم ,(تراع

 .(2)«لغة حكاها الكسائي( لن)بـ

اميني للوجه ب الدمعقُّ وتَ , فيه تخريج ابن مالك (3)وأورد القسطالني        

 .األول

 
 

 املناقشة:
وقد ورد هنا ما  ,الفعل المضارع بعدهاأنها تنصب ( ن  لَ )المشهور في      

ج على , ظاهره الجزم بها رِّ  :المذكورين جهينالوفخ 

ثم , فحذف األلف قبله, ن الجزمثم شب هه بسكو ,أنه سك ن العين للوقف -1

 .أجرى الوصل مجرى الوقف

  .حكاه الكسائي واللحياني, أنها لغة قليلة لبعض العرب -2

وكون , ألجل أن رواية الجمهور لألثر موافقة للقاعدة المشهورةو         

 .لدّي أنها من تصرف الرواة حالذي يترج  الرواية المخالفة واحدة ف

 

 

 

 

                                                           

 يقصد ابن حجر.  (1)

 . 16/236عمدة القاري   (2)

 . 6/310, وانظر فيه:  2/310انظر: إرشاد الساري   (3)
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)ما( االستفهامية ثبوت األلف يف : الثامنة والعشرون سألةامل
 روحذفها يف غري اجل تي يف حمل جر,ال

 يف حمل جر. وهي أوال: ثبوت ألفها

 احلديث واألثر:

ا ـمَ ب  »: -رضي هللا عنه- يٍّ ل  لعَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  قول الن      

 .(1)«تَ ل  لَ ه  أَ 

الي بَ ل ي   انٌ مَ زَ  اس  ى الن  لَ ن  عَ يَ ت  أ  يَ لَ »: -َصل ى هللا  عليه  وَسل م- وقوله    

 .(2)....«المالَ  ذَ خَ ا أَ ـمَ ب   ء  المر  

ا ـم  ـم   ف  ر  ع  ي أَلَ ـإنِّ  وهللا  »: -رضي هللا عنه-دع  بن سَ  ل  ه  وقول سَ     

 .(3)«وَ ه  

  :اإلشكال

 .في محل جر وهي يةالستفهام (ما) ثبوت ألف     

 :(4)موقف ابن مالك  
ية ؛ ألنها استفهاماف في هذه المواضع الثالثة شاذًّ ثبوَت األل عد            

وأن  هذا هو , مجرورة فحقُّها أن تحذف ألفها؛ للتفريق بينها وبين الموصولة

                                                           

اهلل عليه كإهالل النيب صلى   -صلى اهلل عليه وسلم-صحيح البخاري: كتاب احلج, باب من أهلَّ يف زمن النيب   (1)
 . 2/564وسلم: 

 . 2/733صحيح البخاري: كتاب البيوع, باب قول اهلل }يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا....{:   (2)

 .  1/310صحيح البخاري: كتاب اجلمعة, باب اخلطبة على املنرب:   (3)

 . 218-217انظر: شواهد التوضيح ص  (4)



139 
 

ی  جئ  حئ   چ و  ,(2) چيئ    جب  حبچ و  ,(1) چٻ  ٻ چ :نحو, رالكثي

 .(3) چمئ    

كما في األحاديث -األلف  وأشار إلى أن ه قد ورد أمثلة لثبوت       

ا چ :كقوله تعالى -المذكورة  .(5)على قراءة عكرمة وعيسى (4) چٻ     َعم 

 :(6)-رضي هللا عنه-ان س  ومن ثبوتها في الشعر قول حَ 

ـن  ــت  ش  ـيَ  ى َمـا قَـامَ ــلَ عَ  َا ف  ـمَ ــٍر تَ ـيـز  ــن  ـخ  كَ     يــٌم          ــئ  ي لَ م   اد  ـــمَ ـي رَ ـر 

 :(7)وقول ابن أبي ربيعة

 اـتَ ب  ــج  لـعَ  ـه  نَ و  ـا دَ ي مَ ــيلَ ل  خَ  تَ              ر  صَ اب   ا لوَ ـم  ـم   ت  ب  ج  ـاً ما عَ ــبَ جَ عَ 

 ـاتَ ـر  ـجَ وهَ  ـاـنَ تَ ـو  ـفَ جَ  د  ــا قَ ـمَ ول       ي         ـنِّ جَ ــا الت  يِّ فـيـمَ ف  ـال  الص  قَ ــمَ ل  

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

ه الكرماني هذا اإلشكا         القياس حذف األلف : فإن قلت»: بقوله لوج 

 ,ذلك هو الغالب: قلت  . ستفهامية إذا دخل عليها حرف الجرال( ما)من 

 .(8)«اوجاء بدون الحذف أيضً 

وأن , على قلِّته (3)القسطالنيو (2)والدماميني (1)ونص  الزركشي        

 .المشهور الحذف

                                                           

 . 71 سورة آل عمران, من اآلية:  (1)

 . 35سورة النمل, من اآلية:   (2)

 . 43سورة النازعات, اآلية:   (3)

 . 1سورة النبأ, اآلية:   (4)

 . 8/572والبحر احمليط , 2/347انظر: احملتسب   (5)

, 2/547, وأمايل ابن الشجري 86, واألزهية ص2/347, واحملتسب 90البيت من الوافر, وهو يف: ديوانه ص (6)
, وشرح شافية ابن 4/9شرح املفصل  وبال نسبة يف:, 3/511, واملقاصد النحوية 647صومغين اللبيب 

 . 3/1487توضيح املقاصد , و 5/2403وارتشاف الضرب  ,2/297احلاجب 

 برواية )فيَم(, ومل أقف على البيتني يف كتاب. 38-37ص البيت يف ديوانه  (7)

 .  9/205الكواكب الدراري   (8)
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 تبقى الفتحة دلياًل أن  و ,حذفها عند دخول الجار فأوجب (4)العينيوأما        

ووصف , ؛ للتفريق بين الستفهام والخبر(عالمَ )و( إلمَ )و ( فيمَ )عليها نحو 

مشيًرا , بالضرورة السابقان س  وقول حَ , قراءة عكرمة وعيسى بأنها نادرة

 .(5)للصوابمخالف ( ا أهللت؟ـبم)في   -انيّ  عن ابن التي  نقاًل  -ا إثباتهأن  إلى 
 

ا
ً
 ية يف غري اجلر.االستفهام )ما( : حذف ألفثاني

 احلديث:   

م   -تعالى–قوله     ح   .(6)«ه  مَ »: للر 

  :اإلشكال

 .في غير الجرالستفهامية ( ما)ن حذف األلف م   

 :(7)موقف ابن مالك
أن حذف ألف الستفهام وهي غير مجرورة مخالف للشائع  أوضح        

قف عليها ( ما)وأن  أصلها هنا , فيها ذفت ألفها وو  بهاء الستفهامية ح 

 .(8)السكت

َ  ينةَ المد   ت  م  د  قَ »: الستعمال بقول أبي ذؤيب الهذلي مث ل لهذاو        ا هَ ل  ه  وأل 

 كَ لَ هَ : لي يلَ ق  َمه ؟ فَ : لت  ق  فَ , ام  رَ اإلح  وا ب  لُّ هَ أَ  يج  ج  الحَ  يج  ج  كضَ  اء  كَ الب  ب   جٌ ي  ج  ضَ 

 .(9)«مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ  هللا   ول  س  رَ 

 .(1)«اتَ مَ  ن  أَ  ث  ل بَ م يَ ـثم  ل: ثم  َمه ؟ قالت»: وقول  الحجاج  لليلى األخيلية    

                                                                                                                                                                      

 . 2/725, 1/298, 1/383انظر: التنقيح   (1)

 . 4/77, 3/187, 2/450انظر: مصابيح اجلامع   (2)

 . 3/232, 3/122, وانظر فيه: 2/179انظر: إرشاد الساري   (3)

 !.647, وهو نصُّ كالم ابن هشام يف املغين ص2/114انظر: عمدة القاري   (4)

 . 9/187انظر: عمدة القاري   (5)

 .  4/1828صحيح البخاري : كتاب التفسري, سورة حممد صلى اهلل عليه وسلم:   (6)

 . 271انظر: شواهد التوضيح ص  (7)

( بدل من األلف يف  هْ مَ  اهلاء يف )أن  3/224والرضي يف شرح الشافية  1/177ورجَّح الزخمشري يف املفصل   (8)
 , فليست حمذوفة.)ما(

 .177املفصل, للزخمشري صانظر:   (9)
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َمصنعت؟ : َمعندك؟ و: يقولون أنهم بعض كنانة حكى عن الكسائي أنو    

 .لون الميم بهاء السكت لعدم الوقفول يص, فيحذفون األلف دون جرّ 

 موقف الشراح:
 (6)والقسطالني (5)والسيوطي (4)والعيني (3)والدماميني (2)أشار الكرماني      

ذفت ( ما)أو أن ها , اكفف وانزجر :اسم فعل معناه( ه  مَ )إلى أن   الستفهامية ح 

 .ووقف عليها بهاء السكت ,فهاأل

وأورد , اكفف :بي ن أنها اسم فعل معناه الزجر أي (7)وكذا ابن  حجر       

الداودي من أن   قولَ  (8)وزاد في موضع آخر من الفتح, قوَل ابن مالك فيها

روا فصي  , ه  مَ : فطرحوا بعض اللفظة فقالوا ,كاإلنكار, !ما هذا: أصلها

 .الكلمتين كلمة

 املناقشة:
وتبقى , في محل جر ا إذا كانت استفهاميةقياسً ( ما)األلف من  تحذف        

وقد أوجب بعضهم , َم؟ب   -؟يمَ ف  : فيقال مثاًل  , على حذفهاميم دلياًل فتحة ال

( ما)تفريق بين ال  -كما سبق– سبب هذا الحذفو ,(9)هذه الحالةالحذف في 

الستفهامية بالحذف؛ ألن الموصولة وا وخصّ , الموصولة( ما)الستفهامية و

ا غير كأن ألفها وقعت حشوً ف, والصلة من تمام الموصول, تلزمها الصلة

 .(10)فنت عن الحذفتحص  , متطرفة

                                                                                                                                                                      

 . 1/88األمايل للقايل   (1)

 . 25/192, 18/92انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 8/397انظر: مصابيح اجلامع   (3)

 . 19/173انظر: عمدة القاري   (4)

 . 7/3032انظر: التوشيح   (5)

 .  1/129, 7/343انظر: إرشاد الساري   (6)

 . 8/580انظر: فتح الباري   (7)

 . 1/102انظر: فتح الباري   (8)

 . 6/321, ومهع اهلوامع 647, ومغين اللبيب ص2/1030انظر: ارتشاف الضرب   (9)

 . 3/1485وتوضيح املقاصد , 4/9انظر: شرح املفصل   (10)
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أن إثبات األلف في  (3)والرضي (2)وابن الشجري (1)وذكر الهروي         

 .الستفهامية المجرورة لغة لبعض العرب( ما)

( ما)المسألة أن  عدم حذف األلف من في  الذي أميل إليهقول وال          

مع قلة – ا من الستفهامية غير المجرورةوحذفه, الستفهامية المجرورة

, في العربية؛ لوروده في بعض القراءات قليل صحيح أسلوب -شواهده

ل سيما وقد أثبت بعض النحويين , واألبيات الشعرية, واألحاديث الصحيحة

 .نه لغة لبعض العربأ -كما سبق–

 الفصل بني املضاف واملضاف إليه :التاسعة والعشرون سألةامل

 :احلديث
 .(4)«؟يب  اح  صَ ي ـو ل  ك  ار  تَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »: -َصل ى هللا  عليه  وَسل م– الن بيِّ قول       

  :اإلشكال

بالجار  (صاحبي) والمضاف إليه (تاركو) افالفصل بين المض      

 .(لي) والمجرور

 :(5)موقف ابن مالك
على جواز الفصل بينهما دون  امالك هذا الحديث ابتداًء شاهدً  عد  ابن        

 .ا بالمضافقً إن  كان الجار متعلِّ  وذلك ,ضرورة

 : (6)ومنه قول الشاعر, الفصل بالظرف كذلكأشار إلى أن و

                                                           

 . 86انظر: األزهية ص  (1)

 . 2/546انظر: أمايل ابن الشجري   (2)

 . 2/297انظر: شرح الشافية للرضي   (3)

: -صلى اهلل عليه وسلم-فضائل أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم, باب قول النيب صحيح البخاري: كتاب   (4)
, برواية:)هل 4/1701, وورد احلديث يف: كتاب التفسري, سورة األعراف 3/1339)لو كنت متخذا خليال(: 

 أنتم تاركون يل صاحيب( بالنون.

 . 223انظر: شواهد التوضيح ص  (5)
وتوضيح , 3/273, وشرح التسهيل 2/80على قائله, وهو يف: معاين القرآن للفراء البيت من الطويل,مل أقف   (6)

, وشرح األمشوين 2/582, واملقاصد النحوية 2/368, واملساعد 4/1842, وارتشاف الضرب2/824املقاصد 
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ن ي ب  ـفَ  َحت   ونَن  ـٍر ل أك  ي  خَ ـر ش  د  ٍة رَ ـَصخ   اـمً و  ت  يَ ـاح  نـَ كَ          ي         وم 

  ـيل  س  ـعَ ـب  

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

وافق الكرمانيُّ        
ا للفصل بين المضاف مالك في إجازته هن ابنَ   (1)

ا تعظيمً  ؛لى أنه جمع بين إضافتين إلى نفسهإ امشيرً , والمضاف إليه

يق رضي هللا عنه  .للصدِّ

؛  (تاركون)أبي البقاء من أن  الوجه فيه  فيه قول  (2)وأورد الزركشي      

نما يجوز الحذف في هذين وإ, ول فيها ألف ولم, ألن  الكلمة ليست مضافة

وذكر أن  غير أبي . شبه في حذفها أنه من غلط الرواةوأن  األ, الموضعين

 :ج الحديث على وجهينالبقاء خر  

فحذفت النون كما تحذف من  ,أن يكون استطال الكلمة: أحدهما     

 .(3) چٿ   ٹ  ٹچ  :على قول الموصول للطول كقوله تعالى

وفصال باين المضااف والمضااف , امضاافً ( صااحبي)أن يكون : والثاني     

يِّااَن ۓچ:(4)ونظيااره قااراءة اباان عااامر, إليااه بالجااار والمجاارور      ز 

َلَده م ڭ ڭ  ڭ َرَكائ ه م    قَت ل  أَو  ( أولدهم)بنصب  (5) چش 

 .وفصل بين المتضايفين بالمفعول( شركائهم)وخفض 

 .(تاركون)وأن  الصواب , رواية حذف النون أَ خط   (6)وفي موضع آخر       

 . تصرف الرواة منهنا  أن حذف النون فهو يميل إلى 

                                                                                                                                                                      

 . 4/294, ومهع اهلوامع3/229, والتصريح مبضمون التوضيح2/182

 . 17/118وانظر فيه: , 14/207انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 389وانظر: إعراب احلديث ص, 781–2/780انظر: التنقيح   (2)

 . 69سورة التوبة, من اآلية:   (3)

 . 2/32, واإلحتاف 2/197انظر قراءته يف: النشر  (4)

 137سورة األنعام, من اآلية:   (5)

 . 2/923انظر: التنقيح   (6)
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 .اَذي ن أوردهما الزركشي آنفً الل   التخريجين (1)وأجاز فيه الدماميني       

البقاء من نسبة الغلط إلى بإيراد قول أبي  هنا (2)حجرواكتفى ابن        

هها بوجهين, الرواة  .حديثتبين لي اختياره في توجيه الولم ي, وأن  غيره وج 

, الفصل بين المضاف والمضاف وإليه جواز على (3)العينيونص         

ا في ووقع كثيرً , في قراءة ابن عامر وأشار إلى أن  مثل هذا وقع في القرآن

 . لى أبي البقاء في إنكاره للروايةومن ثم  َرد  ع, كالم العرب

 أنهاو( تاركون)أن  الرواية في كتاب التفسير  إلى (4)وأشار السيوطي       

ونسب هذا القول ألبي , فهي من خطأ الرواة( تاركو لي)وأما رواية , الوجه

 .البقاء

ا مبيِّنً ,  بقراءة ابن عامرستعمال مستدّلً هذا ال (5)وأجاز القسطالني       

وأن تضعيف أهل العربية لها للفصل إنما هو لعتقادهم , أنها قراءة متواترة

ح فالعربية ت َصح  , خطأ أن ذلكو, (6)أن  القراءات بحسب وجوه العربية

ل »: هبي البقاء بقولومن ثم  استدرك على أ, بالقراءة ل القراءة بالعربية

 .(7)«كلخطأ مع ما ذكر وورود أمثلة لذلينبغي نسبة الرواة إلى ا

 
 املناقشة:

 :ثالثة أوجهواية الحديث أنه يحتمل ما ذكره الشراح في توجيه رملخص ت

 :الفصل بين المضاف والمضاف إليه: األول

                                                           

 . 7/266انظر: مصابيح اجلامع   (1)

 . 26-7/25انظر: فتح الباري   (2)

 . 16/180 عمدة القاريانظر:   (3)

 . 6/2323انظر: التوشيح   (4)

 . 7/130انظر: إرشاد الساري   (5)

نبَّه املشرف على هذا البحث إىل أن ما أورده القسطالين هنا وهٌم منه, فأهل العربية ال يرون ذلك وال جييزه أحٌد   (6)
 ابن عامر أحد رجلني:منهم, وأن من حلن قراءة 

 إما أن تكون القراءة غري ثابتة عنده, أو أنه يريد عدم جواز القياس عليها, وهي جائزة مساًعا شاذة قياًسا.        

 . 6/88إرشاد الساري   (7)
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 :على قولين (1)ون في هذه المسألةوقد اختلف النحوي

وذلك في  ,بين المضاف والمضاف إليه في سعة الكالم جواز الفصل -1

 :وهذه المواضع, وما جاء في غيرها فضرورة, ثالثة مواضع

والفاصل إما مفعوله , والمضاف إليه فاعله, اأن يكون المضاف مصدرً  -أ

: في قولهم كما ,ا للمصدر المضافوإما ظرفً , كما في قراءة ابن عامر

كَ ف  ا نَ ومً ك  يَ ر  تَ ) (ااهَ دَ رَ ا في لهَ  يٌ ع  ا سَ اهَ وَ وهَ  س 
(2). 

 إماا والفاصال, والمضااف إلياه مفعولاه األول, افً ص  أن يكون المضاف وَ  -ب

اَده  گ  گ  ڳ  ڳ  چ:(3)ممفعوله الثاني كما في قاراءة بعضاه ال ه    َوع  س   چر 

كماا فاي قولاه ظرفاه وإما , (رسله)إلى ( مخلف)وإضافة ( وعده)بنصب  (4)

 .«يب  اح  و لي صَ ك  ار  م تَ أنت   ل  هَ فَ » :عليه الصالة والسالم

 .(5)(هذا غالم  وهللا  زيدٍ ) :ومنه ما حكاه الكسائي, اـمً سَ أن يكون الفاصل قَ  -ج

وابن , (7)حيان وأبو, ووافقهم ابن  مالك, (6)وبهذا الرأي قال الكوفيون

 .(8)هشام

وهو , وبالظرف والمجرور فقط, لضرورةعدم جواز الفصل إل في ا -2

إل في  ار  ل  الد  َق الليلةَ أه  ار  ياسَ : ول يجوز»: قال سيبويه .(9)البصريينرأي 

                                                           

 . 4/294, ومهع اهلوامع 2/824, وتوضيح املقاصد 2/427انظر املسألة يف: اإلنصاف   (1)

 . 2/825, وتوضيح املقاصد 3/273 انظر: شرح التسهيل  (2)

-2/14. وقد علَّق عليها الفراء يف معاين القرآن 5/563مل تنسب هذه القراءة إىل أحد, وهي يف البحر احمليط  (3)
  بأهنا ليست بشيء. 15

 . 47سورة إبراهيم, من اآلية:   (4)

 . 4/295, مهع اهلوامع 4/1845, وارتشاف الضرب 2/826, وتوضيح املقاصد 2/435انظر: اإلنصاف   (5)

 . 227-3/223نسبة هذا الرأي بالتقسيم املذكور للكوفيني ذكره األزهريُّ يف التصريح   (6)

 . 1846-4/1844انظر: ارتشاف الضرب   (7)

 . 165– 3/158انظر: أوضح املسالك   (8)

, وشرح الكافية 2/427, واإلنصاف 2/404, واخلصائص 4/376, واملقتضب 1/92انظر: الكتاب   (9)
 . 2/824وتوضيح املقاصد , 2/942
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: وقال ابن جني .(1)«والمجرور؛ كراهية أن يفصلوا بين الجار عرالشِّ 

, إليه بالظرف وحرف الجر قبيح كثيروالفصل بين المضاف والمضاف »

 .(2)«لكنه من ضرورة الشعر

, مضاف والمضاف إليه كالشيء الواحدوعل لوا لمذهبهم بأن  ال      

يحسن  فكما ل, يقوم مقام التنوين ويعاقبه, فالمضاف إليه من تمام المضاف

 .(3)كذلك ل يحسن الفصل بينهما, نالفصل بين التنوين والمنوّ 

 عندي وقول  الكوفيين ومن وافقهم في هذه المسألة هو األقرب       

 :-إضافة إلى حديث المسألة– ومنه, واب؛ ألن  السماع يؤيدهمللص

 .رام  قراءة ابن عَ  -1

َده  گ  گ  ڳ  ڳ  چ:(4)قراءة بعض السلف -2 ل ه    َوع  س   .(5) چر 

 :(6)شاعرقول ال -3

يب            ع       ع  لم يـ رَ ـات  رَ ـمَ ـيِّ الوز  ـَن بح  ـيَط ف   ع  ـقَ  ن  ـه م  ـواد   سي  ـالق   ر 

 ن  ــائ  نَ الكَ 

 :(7)قول الشاعر -4

ع  ن  أَلَ  لَ             ٍة     رَ ـابَ م صَ  اـجَ ي  في الهَ اد  تَ ـَت م  اك ادَ ـن عَ لُّ مَ ـها ك  ـى بـيَص 

 اـَ انرَ ـين  

 : (1)قول الشاعر-5 

                                                           

 . 177 –1/176الكتاب   (1)

 . 2/404اخلصائص   (2)

 . 3/222, والتصريح مبضمون التوضيح 3/19انظر: شرح املفصل   (3)

بأهنا  2/81معاين القرآن . وقد علَّق عليها الفراء يف 5/439مل تنسب هذه القراءة إىل أحد, وهي يف البحر احمليط  (4)
  ليست بشيء.

 . 47سورة إبراهيم, من اآلية:   (5)

, وشرح الكافية الشافية 3/273, وشرح التسهيل269ديوانه صالبيت من الطويل, للطرمَّاح بن حكيم يف:  (6)
 . 2/5واإلنصاف, 2/406: اخلصائصوبال نسبة يف, 2/571, واملقاصد النحوية 985ص

وتوضيح  ,4/1842, وارتشاف الضرب 3/273البيت من البسيط,مل أقف على قائله, وهو يف: شرح التسهيل   (7)
 . 2/368واملساعد  ,2/825املقاصد 



147 
 

 ه  ــلَ ض  ـفَ ـع  ان  ـمَ  اكَ ـوَ وس          ى       نَ ـَك بالغ  ـمُّ يَؤ   ن  ن  مَ ـال ي وق  ما زَ 

 اج  ـتَ ـح  م  ـال

 :(2)الشاعرقول -6

ــــم  ـهـا  ب  ـــتـ ـفَــَزَجــج     ي  ـــبَ أَ  وصَ ــلــقَــــالَزج           ٍة            ــَزج 

 َزاَدهـــَمـ

 وما حكاه أبو, ( زيدٍ  -وهللا  –هذا غالم  ): ما حكاه الكسائي من قولهم -7

 . (3)(بِّهارَ – وهللا  -ع صوَت مَ س  تَ فَ  ,رُّ تَ ج  لتَ  اةَ إن  الش  ): ة من قولهمدَ ي  بَ ع  

 .(4)اوغيره

 :حذف النون لستطالة الكالم: ثانيا   

 ,ل لإلضافة, ؛ لستطالة الكالم(تاركو)وهو أن يكون حذف النون من        

جاات عليااه اآليااة الكريمااة  رِّ ٿ   ٹ  چ وهااذا هااو أحااد األوجااه التااي خ 

 . (6)فحذفت النون للتخفيف, كالذين خاضوا: أي(5) چ ٹ

ون سب للكوفيين , (7)بأن  حذفها للتخفيف هو قول  البصريينوالقول         

 .(9)وبعض بني ربيعة, وع زيت لبني الحارث بن كعب, (8)القول بأنها لغة

                                                                                                                                                                      

, 3/182وأوضح املسالك  ,493ص العمدة البن مالكشرح لكامل,مل أقف على قائله, وهو يف: البيت من ا  (1)
 . 3/228والتصريح مبضمون التوضيح ,2/181وشرح األمشوين, 2/575واملقاصد النحوية 

, 2/406, واخلصائص 2/81البيت من جمزوء الكامل,مل أقف على قائله, وهو يف: معاين القرآن للفراء   (2)
, وارتشاف 2/941, وشرح الكافية 3/278, وشرح التسهيل 3/19, وشرح املفصل 2/427واإلنصاف

 . 2/574, واملقاصد النحوية 5/2429الضرب 

 . 2/182, وشرح األمشوين 4/1845, وارتشاف الضرب 2/431انظر: اإلنصاف   (3)

, وارتشاف الضرب 943–2/940, وشرح الكافية 3/278, وشرح التسهيل 434-2/431انظر: اإلنصاف   (4)
 . 372 -2/368, واملساعد 4/1843-1845

 . 69سورة التوبة, من اآلية:   (5)

 . 405, ورصف املباين ص3/155انظر: شرح املفصل   (6)

 . 3/155شرح املفصل و  ,1/186انظر: الكتاب (  7)

 . 6/6, وخزانة األدب 3/57انظر: أمايل بن الشجري   (8)

 . 1/127, وأوضح املسالك 285, 1/244التذييل والتكميل انظر:   (9)
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 :كون الحديث من تصرف الرواة: لثاثا   

ولكن الذي يترّجح لدّي , وتبعه بعض الشراح, وهو ما رّجحه العكبري    

ول ينبغي  ,واألصل إثباتها, ا جائزانفي توجيه الحديث أن حذفها وبقاءه

يس ينبغي أن يطلق على شيء له وجهٌ ل»: قال ابن جني, نسبة الغلط للرواة

 ل سيما وقد سبقت, (1)«إنه غلط –وإن كان غيره أقوى منه -من العربية قائم

 .بعضها ذكر   مر  وقد , وشواهد كثيرة على صحة هذا الستعمال مؤيدة أدلة

 

(الثالثون سألةامل
 
 : إهمال )أن

 األثر:
 ونَ ش  م  تَ فَ  م  ك  جَ ر  ح  ن  أ  أَ  ت  ه  ر  ي كَ نِّ إ  و»: -رضي هللا عنه- اسب  عَ  قول ابن       

 .(2)«ين  الطِّ في 

ة رَ ي  حَ الب   ه  ذ  هَ  ل  ه  أَ  حَ لَ طَ اص   د  لقَ »: -رضي هللا عنه-ادة بَ بن ع   د  ع  وقول سَ      

وه  تَ ي   ن  على أَ  ج   .(3)«هونَ ب  ص  ع  يَ فَ  وِّ

 ى هللا  ل  صَ -ي ب  وا مع الن  ل  وا إذا صَ ان  كَ »: -رضي هللا عنه-اء رَ وقول البَ       

 .(4)«دجَ سَ  د  قَ  ه  نَ و  رَ ى يَ ت  حَ  اامً يَ وا ق  ام  قَ  وع  ك  الر   ن  م   ه  سَ أ  رَ  عَ َرفَ فَ  -مل  وسَ  عليه  

 :اإلشكال

 .هي منصوبةإثبات نون األفعال الخمسة و      

 :(5)موقف ابن مالك
ه روا        على لغة من يرفع الفعل  مجيئهاب( حتى يرونه قد سجد)ية وج 

 چڭ  ي ت مُّ ۓ  ۓ  ڭ  چ : كقراءة مجاهد, أختها( ما) على حماًل ( أن  )بعد 

 :(2)عروكقول الشا, الميم بضمِّ  ,(1)

                                                           

 . 1/236احملتسب   (1)

 . 1/306صحيح البخاري: كتاب اجلمعة, باب الرخصة إن مل حيضر اجلمعة يف املطر:   (2)

 . 4/1663صحيح البخاري: كتاب التفسري, سورة آل عمران:   (3)

 .  1/261صحيح البخاري: كتاب األذان, باب رفع البصر إىل األمام يف الصالة:   (4)

 . 237-235انظر: شواهد التوضيح ص  (5)



149 
 

ا رَ ـع  ل ت ش   ن  وأَ الَم ـنِّي الس  م         ا        ــمَ ك  حَ ــاَء وي  ـمَ س  ى أَ ـلَ آن  عَ رَ ـق  أن  تَ 

 ادَ حَ أَ 

 .ترك  إعمالها مضمرة أولى بالجوازفإذا جاز ترك إعمالها ظاهرةً ف       

ه رواية         أو أن يكون  ,فأنتم تمشون: بأن يكون التقدير( فتمشون)ووج 

والحال كذلك  ,وترك نصبه على لغة اإلهمال (رجكمحأن  أ)ا على معطوفً 

للغتين في كالم واحد بمنزلة فيكون الجمع بين ا, (فيعصبونه)في رواية 

اللغة  فتجمع في كالم واحد بين, ول عمرو منطلق اـما زيٌد قائمً : قولك

 .الحجازية واللغة التميمية

 (. أن  تقرآن)مال واإلعمال في بيت واجتمع اإله       

اح:
َّ
 موقف الشر

( حتى يرونه قد سجد)إلى أن إثبات النون وحذفها في  أشار الكرماني       

( حتى)إن  : أي. (3)«لى إرادة فعل الحال أو الستقبالجائزان بناًء ع» أمران

, ويرفعه إذا كان بمعنى الحال, المضارع إذا كان بمعنى الستقباليَنصب 

من باب حمل  إن  الفعل بمعنى الستقبال هنا فإن ثبوت النون: فإذا قيل

 .(4)على األصلإنه بمعنى الحال فمرفوع : وإذا قيل, الستقبال على الحال

جه ابن  حجروبهذا التوجيه            .(7)والسيوطي ,(6)والعيني ,(5)خر 

                                                                                                                                                                      

)ومل تضبط فيه اآلية  14. وانظر نسبتها إىل جماهد يف: خمتصر يف شواذ القرآن ص 233سورة البقرة, من اآلية:   (1)
ََ »  2/463والدر املصون  2/339والبحر احمليط   2/293بالشكل(, وقراءة جماهد يف احملرر الوجيز   تَتمِّ

قرأ و »ا, وأضاف صاحب الدر املصون قائال: يهعلى إسناد الفعل إل بفتح التاء األوىل ورفع الرضاعة «الرضاعُة 
 .«: }أن يُِتمُّ الرضاعة{ برفع )يُِتمُّ(-ويروى عن ابن عباس-جماهد 

, وشرح ألفية ابن 2/563, واإلنصاف 1/390البيت من البسيط,مل أقف على قائله, وهو يف: اخلصائص   (2)
, وتوضيح املقاصد 194املباين ص, ورصف 4/835, وشرح الكافية 7/15, وشرح املفصل 1/339معطي 

 . 3/345, واملقاصد النحوية 1/61, ومغين اللبيب 3/1237

 . 5/115الكواكب الدراري   (3)

 . 4/54انظر: شرح التسهيل   (4)

 . 2/233انظر: فتح الباري   (5)

 .  5/306انظر: عمدة القاري   (6)

 . 2/738انظر: التوشيح   (7)
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 . موافق لما ذكره ابن مالك( فتمشون)لرواية  (1)وتوجيه الزركشي       

من أن  الوجه في  (2)قول أبي البقاء فأورد فيها( فيعصبونه)رواية وأما        

فإذا هم : أو, فهم يعصبونه: رفعه أن يكون في الكالم مبتدأ محذوف تقديره

وي, يعصبونه ا على بحذف النون لكان معطوفً , يعصبوه: وأنه لو ر 

جوه)  .(3)وهو صحيح في المعنى ,(يتوِّ

وهي خرى مماثلة إلشكال المسألة ولحديث ابن عباس رواية أ        

على  هذه الرواية فاستدرك الدماميني عند, (4)(نَ ئ ويج  تَ م فَ ك  َؤثِّمَ أ   أن   هت  ر  كَ )

, قليل( أن  )إهمال »: بقوله( فتمشون)جه السابق لرواية الزركشي في تخري

  .(5)«الثانيفال داعي إلى العدول عن األول إلى , والقطع كثير مقيس

بين إعمال  الجمع( فيعصبونه)ي رواية إلى أن  ف (6)يوأشار الدمامين          

 :(7)الشاعركما وقع في قول , وإهمالها في كالم واحد ( أن  )

ا رَ ـع  ل ت ش   ن  الَم وأَ ـنِّي الس  م         ا        ــمَ ك  حَ ــاَء وي  ـمَ س  ى أَ ـلَ آن  عَ رَ ـق  أن  تَ 

 ادَ حَ أَ 

ج ابن  حجر           فهم : على تقدير( فيعصبونه)رواية  (9)والعيني (8)وخر 

 .يعصبونه

وأتبعه , توجيه الزركشي( فتجيئون)رواية  في (1)وأورد القسطالني      

 .بتعقُّب الدماميني له

                                                           

 . 1/203انظر: التنقيح   (1)

 . 105إعراب احلديث صانظر:   (2)

 . 68, وإعراب احلديث ص2/908انظر: التنقيح   (3)

: باب هل يصلي اإلمام مبن حضر وهل خيطب يوم اجلمعة يف املطرانظر: صحيح البخاري: كتاب األذان,   (4)
1/237 . 

 . 2/309مصابيح اجلامع   (5)

 . 8/191انظر: مصابيح اجلامع   (6)

 سبق خترجيه.  (7)

 . 8/232انظر: فتح الباري   (8)

 . 18/156انظر: عمدة القاري   (9)
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ه        ه الجمع ما قاله الدماميني من أن في بإيراد( فيعصبونه)رواية  (2)ووج 

 .وإهمالها( أن  )بين أعمال 

 املناقشة:
م يسبق بفعل الناصبة ول( أن  )عل المضارع إذا ولي في الفاألصل          

 .(3)امنصوبً أن يكون  ظن  كَعل َم و أو ظنٍّ  يقين

, اآلثار الواردةكما في ورفع المضارع بعدها ( أن  )وقد ورد إهمال         

 :ثالثة أقوال( أن  )وللنحويين في 

( ما)ا لها بأختها وقد أ هملت تشبيهً  ,ناصبة للمضارعأنها هي ال: األول     

 .(4)نون سب للبصريي, المصدرية

: ممن قال بهو, همال لغة من لغات العرباإلوزاد بأن , كاألول: الثاني     

وع زيت هذه اللغة إلى , (8)وابن مالك, (7)وابن يعيش, (6)السيرافيو ,(5)ثعلب

 .(9)طيء

المخففة من وإنما هي , ليست الناصبة للمضارع( أن  )أن  : الثالث      

وابن , (10)ابن جني: وممن قال به, وليها الفعل دون فاصل ضرورة, الثقيلة

 .(13)ون سب هذا القول للكوفيين ,(12)وابن عصفور ,(11)الشجري

                                                                                                                                                                      

 . 2/39انظر: إرشاد الساري   (1)

 .  7/68انظر: إرشاد الساري   (2)

  . 4/88, ومهع اهلوامع 3/1235, وتوضيح املقاصد 7-4/6انظر: شرح التسهيل   (3)

, وتوضيح املقاصد 2/340, والبحر احمليط 4/1642, وارتشاف الضرب 4/11انظر: شرح التسهيل   (4)
 .  4/297, والتصريح مبضمون التوضيح 62–61, ومغين اللبيب ص3/1238

 . 1/322انظر: جمالس ثعلب   (5)

 1/80انظر: شرح الكتاب   (6)

  . 7/15انظر: شرح املفصل   (7)

 . 1527-3/1526, وشرح الكافية الشافية 236–235ص انظر: شواهد التوضيح  (8)

 . 1/339انظر: شرح ألفية ابن معطي   (9)

 . 1/278, واملنصف 390 – 1/389انظر: اخلصائص   (10)

 . 157-3/156انظر: األمايل   (11)

 . 1/437انظر: شرح اجلمل   (12)

 .4/91, ومهع اهلوامع 3/1238املقاصد , وتوضيح 2/340,والبحر احمليط 4/1642انظر: ارتشاف الضرب   (13)
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ح         وجود الناصب لغةٌ لقوم من  أن  ثبوت النون مع لدي   والذي يترج 

ها ا خالفً , لغة قليلة وردت في النثر والنظم وهي, العرب لمن خص 

 :-تقدم إضافة إلى ما-واهد عليها ومن الش, بالضرورة

 :(1)شاعرقول ال -

ن ــــوَن م  ــع  ــــتَ ــر  ـٍم يَ  ـــو             ــــالَد قَـــــب   ـنَ ــيـــط  ـــب  ــه  ــــأن  تَ 

 ح  الــطِـّـالــ

 :(2)الشاعروقول  -

نــف ـالة  ـفَ ــي الـنِّي ف  ــنَ ف  د  ــول تَ   ل  ـتُّ أَ ـا م  اف  إذا مَ ــخَ أَ    ي           ـإنـ 

 ـاـهَ ـقـ و  ذ  أَ 

 :(3)لشاعروقول ا -

 ةٍ ـــل  ي ذا ع  ر  ـتَ ـش  يَ  ن  ـمَ وَ        ا    هَ ـونَ ر  تَ ش  يَ  اس  أن  الن   حَ ي  اس  وَ ى الن  بَ أَ 

 ـيح  ـح  ـصَ ب  

 : دخول الفاء على خرب املبتدأوالثالثون احلادية املسألة

 :احلديث
تَه  ي  أ  ي رَ ذ  ال  : اَل ي قَ ان  يَ تَ أَ  ن  ي  لَ ج  رَ  ت  ي  أَ رَ »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  قول الن      

 .(4)«ابذ  كَ فَ  ه  ق  د  ي َشقُّ ش  

  :اإلشكال

 .الفاء على خبر المبتدأ بال عل ةدخول     

 :(1)موقف ابن مالك
                                                           

, وبال نسبة يف: 8/421, وخزانة األدب 2/80املقاصد النحوية البيت من جمزوء الكامل, للقاسم بن َمْعن يف:   (1)
 . 194, ورصف املباين ص65, واألزهية ص1/389, واخلصائص 1/136معاين القرآن للفراء 

, وخزانة 3/346, واملقاصد النحوية 67, واألزهية ص48َقَفّي يف: ديوانه صالبيت من الطويل, أليب حِمَْجن الثَـّ   (2)
وشرح ,1527, وشرح الكافية الشافية ص1/146يف: معاين القرآن للفراء  وبال نسبة, 402, 8/398األدب 
 .والشاهد يف البيت: رفع الفعل )أذوُقها( بعد )أْن(. 62ومغين اللبيب ص, 4/833الكافية 

َنة يف:   (3) َميـْ البن ضرائر الشعر , وبال نسبة يف: 8/422, وخزانة األدب 27ديوانه صالبيت من الطويل, البن الدُّ
 . 164عصفور ص

صحيح البخاري: كتاب األدب, باب قول اهلل تعاىل: }يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني{:   (4)
5/2262  . 
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؛ وذلك أن المبتدأ ل يجوز ا أن الحكم قد يستحق بجزء العلةأفاد هن        

أختها في ( ما)الشرطية أو ( َمن)بـ  اشبيهً دخول الفاء على خبره إل إذا كان 

إذا لم يقصد ( ي فمكرمالذي يأتين)نحو  ,العموم واستقبال ما يتم به المعنى

 .اا معينً آتيً 

في العموم واستقبال ما ( نمَ )على هذا التقدير بمنزلة ( الذي)فـ         

فلو كان . لشبهه بجواب الشرط ,فجاز أن يدخل الفاء في خبرها ,ابعده

وامتنع دخول الفاء على ( َمن)زالت مشابهة  انً معي  ( الذي) المقصود بـ

التعيين نحو  كما يمتنع دخولها على أخبار المبتدآت المقصود بها ,الخبر

 .لم يجز, زيد فمكرم: فلو قلت ,(زيد مكرم)

ه ق  د  ش   قُّ تَه ي شَ أي  ي رَ الذ  »جواز دخول الفاء على الخبر في  ةفعلِّ         

 .بيه وإن لم تكن العلة فيههي حمل  الشبيه على الش «ابذ  كَ فَ 

الم وشبهه من أع( َرقاش  )مثل هذا بناؤها ب دأن العرب تعتويدلُّ على         

 .وشبهه من أسماء األفعال( نزال  )اإلناث المعدولة لشبهها بـ 

ي إدخال الفاء فإجراء الموصول المعين مجرى الموصول العام ف        

 .في البناء( نزال  )مجرى ( رقاش  )على خبره كإجراء 

اح :
َّ
 موقف الشر

ج الكرماني           هذا اإلشكال (5)والقسطالني(4)والعيني (3)وابن  حجر (2)خر 

مع إشارتهم إلى أن هذا الحديث أورده , ابإيراد ما ذكره ابن مالك مختصرً 

ا, البخاري مختصًرا  .  وأورده في موضع آخر تاّمً

ماع إشاارته إلاى أن  األغلاب  ,فأجاز دخول الفاء هنا (6)وأما الدماميني         

افي الموصاول الاذي تادخل الفااء فاي خبا  ,ا وصالته مساتقبلةره أن يكاون عاّمً

                                                                                                                                                                      

 . 241صانظر: شواهد التوضيح   (1)

 . 7/156, وانظر فيه: 21/221انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 12/444, وانظر فيه: 10/509انظر: فتح الباري   (3)

 . 8/217, وانظر فيه: 22/154انظر: عمدة القاري   (4)

 . 2/473, وانظر فيه: 9/63انظر: إرشاد الساري   (5)

 . 3/309انظر: مصابيح اجلامع   (6)
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ٱ  ٻ  ٻ  چ  :كماا فاي قولاه تعاالى ,ا وصلت ه ماضايةوأنه قد يكون خاصًّ 

(1)چٻ  ٻ  پ  پ
 .وكما في هذا الحديث 

 املناقشة:
ن المبتدأ والخبر كالشيء ؛ ألتدخل عليه الفاء أل  خبر المبتدأ حقُّ          

-فال يصح , (2)فدخول الفاء بينهما من قبيل الفصل قبل تمام الفائدة, الواحد

 (4)ون سب إلى األخفش, عبد هللا فمنطلقٌ : أن ي قال  -(3)رأي الجمهورعلى 

وي عن العرب من قولهم؛ لما جواز ذلك على زيادة الفاء , فََوَجد وكَ خَ أَ : ر 

ا على زيادة قياسً , وزيد فقائم, زيد فوجد: وأجاز األخفش»: قال الرضي

 :(5)الشاعر بقول الفاء مستدّلً 

ومَ وأ ك         هم       ـاتَ ـتَ ــح  فَ ك  ان  لن  فَ و  لٍة خَ ائـ  ـوقَ  ي  ة  الـحَ ـر  ل  ـيـ  ا ــمَ ٌو كَ ن  خ 

 .(6)«ه يـَا

أو  ا موصاوًل وذلك إذا كاان المبتادأ اسامً  ,اوقد تلحق الفاء الخبر جوازً         

: كقولاه تعاالى, فعاال الصافة نكرة عامة موصوفة بشرط أن تكاون الصالة أو

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ 

 .(2)چ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ : كقوله تعالى, (1)أو ظرفًا, (7)چې  

                                                           

 . 166عمران, من اآلية: سورة آل   (1)

 . 1/328, وشرح التسهيل 1/96انظر: إيضاح شواهد اإليضاح   (2)

وارتشاف , 475-4/474, 1/370, وشرح الكافية 1/330, وشرح التسهيل 1/100انظر: شرح املفصل   (3)
  . 3/1140الضرب 

ومغين اللبيب  ,3/1143وارتشاف الضرب , 1/100, وشرح املفصل 1/96انظر: إيضاح شواهد اإليضاح   (4)
 . 382ص

, وإيضاح شواهد اإليضاح 243, واألزهية ص1/139البيت من الطويل, مل أقف على قائله, وهو يف: الكتاب   (5)
 . 2/59, ومهع اهلوامع 2/257, واملقاصد النحوية 382, ومغين اللبيب ص1/308, وشرح الكافية 1/95

, ونبَّه حمقق هذا الكتاب إىل أن ما نُسب لألخفش خمالف ملا يف كتابه معاين القرآن 4/1322شرح الكافية   (6)
 «..... لو قلت: عبد اهلل فينطلق, مل حيُسن», إذ جاء فيه: 1/251

 . 274سورة البقرة, من اآلية:   (7)
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ر ؛ لوقوع الفاء في خبرر ذلك ففي الحديث المذكور إشكالوإذا تق         

 .الموصول المعي ن الواقع مبتدأ

ن هنا أ جري مجرى أن  الموصول المعي  بعن هذا اإلشكال  أجيبو          

 .مالككما ذكر ابن  ,الموصول العام

ح لدي ما ذكره الشراح آنفًا من أن هذا الحديث             والذي يترج 

ا, مختصر ول إشكال في الرواية , وقد أورده البخاري في موضع آخر تام 

ق ه  فََكذ ابٌ ....»التامة إذ جاء فيها  د  ا ال ذ ي َرأَي تَه  ي َشقُّ ش   .(3)«أَم 

 

 

 

 

 

 

 

: إحلاق الفعل عالمتي التثنية واجلمع الثانية والثالثون املسألة
 االسم الظاهرمع وجود 

 األثر:احلديث و
م  َمالئ َكةٌ بالليل  : »-َصل ى هللا  عليه  وَسل م–قول الن بيِّ        يَتََعاقَب وَن ف يك 

 .   (4)«....وَمالئ كةٌ بالن هار

                                                                                                                                                                      

 .  2/56, ومهع اهلوامع 1/276املفصل يف صنعة اإلعراب انظر: شرح   (1)

 . 53سورة النحل, من اآلية:   (2)

 . 1/465صحيح البخاري: كتاب اجلنائز, باب ما قيل يف أوالد املشركني:   (3)

 . 1/203صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة, باب فضل صالة العصر:   (4)
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 ول  س  رَ  عَ َن مَ د  هَ ش  ات  يَ نَ م  اء  المؤ  سَ ن  ن  ك  »: -رضي هللا عنها- ةَ شَ ائ  قول عَ      

 .(1)«جر  الفَ  الةَ صَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -هللا 

  :اإلشكال

 .عالمة الجمع( كن  -يتعاقبون)ين الفعل إلحاق     

 :(2)موقف ابن مالك
 هنا أن  اللغة المشهورة تجريد الفعل من عالمة التثنية والجمع أوضح      

 ,في المسند إليه من العالمات ؛ استغناًء بماعند تقديمه على ما هو مسند إليه

: من العرب من يقولأشار إلى أن و, وانطلق عبيدك, حضر أخواك: نحو

أن الفاعل قد  -عنده– والسبب في ذلك, وانطلقوا عبيدك, أخواك حضرا

جمعه  ته أوفإذا قصدت تثني. (َمن)ل لعالمة تثنية ول جمع كـ يكون غير قاب

فأراد أصحاب هذه اللغة تمييز فعل الواحد من  ,والفعل مجرد لم يعلم القصد

 دوه عند قصدوجر  , د قصد التثنية والجمع بعالمتيهمافوصلوه عن ,غيره

ليجري الباب على  ؛بس فيهثم التزموا ذلك فيما ل ل, اإلفراد فرفعوا اللبس

 .سنن واحد

م ك  ي  ف   ونَ ب  اقَ عَ تَ يَ »: -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -ي ب  قول الن  بغة على هذه اللمثّل و

 ,..(..ن  نساء المؤمناتك  : )-رضي هللا عنها- ةَ شَ ائ  وقول عَ , (3)....«ةٌ كَ الئ  مَ 

  :(4)قول الشاعرو

َن عنِّي بالع  أَ فَ            ف ر ق ي     ـَواني الشيَب لَح بمَ ـَرأَي َن الغ ود  د  خ  ـَرض 

ر    الن واض 

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

                                                           

 . 1/210صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة, باب وقت الفجر:  (1)

 . 247 – 246انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

 . 1/203صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة, باب فضل العصر:   (3)

, 474, وختليص الشواهد ص 14/199, واألغاين 2/182البيت من الطويل, حملمد الُعتيبُّ يف: البيان والتبيني   (4)
, وبال نسبة يف: 2/222واملقاصد النحوية , 2/340, وُنسب حملمد بن أمية )الُعتيبُّ( يف: العقد الفريد 476

 . 1/428, شرح ابن عقيل 248, وشواهد التوضيح ص2/117شرح التسهيل 
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أفاد الكرماني أن في الحديث دلياًل لمن قال بجواز إظهار ضمير         

ج و, الجمع في الفعل أكلوني )قولهم ب شبيه موافقة الفعل للفاعل األثر بأنخر 

هو : قلت ؟فما وجهه( كانت)القياس  :فإن قلت( كن  )»: إذ قال( البراغيث

 روقد أشا .(1)«البراغيث بدل أو بيان؛ في أن (أكلوني البراغيث): كقولهم

وأن أكثر , الكرماني إلى أن إظهار ضمير الجمع في الفعل لغة بني الحارث

فوها وأولوا أمثالها  .(2)النحاة ضع 

الحديث بمجيئه على لغة بعض العرب في إظهار  الزركشي وجهو        

, راغيثأكلوني الب: فيقولون»ضمير الجمع والتثنية في الفعل المتقدم 

يعرف لغة  -صلى هللا عليه وسلم-وكان النبي , أكلني البراغيث: واألفصح

 .(3)«جميع العرب

 :نيوجه( نساء) إعراب في وفي األثر أجاز        

 .خبر ثان( يشهدن)وقوله  (كان)خبر النصب على أنه   

أو فاعل على لغة  ,في كان المتصل فع على أنه بدل من الضميروالر  

 .(4)أكلوني البراغيث

ورأى أنه (, كان)النصب على أنه خبر  جيهالدماميني في تو تعق بَهو        

إذ ليس القصد إل  ,ل يظهر هذا الوجه: »منصوب على الختصاص فقال

والذي , والمعنى عليه ,أنهن نساء المؤمناتاإلخبار عن النسوة المصليات ب

عاد  فأضمرت( كن  )وذلك أنها لما قالت , يظهر أنه مفعول بمحذوف ول م 

والخبر  ,أعني نساء المؤمنات: قصدت رفع اللبس بما قالته؛ أي, في الظاهر

 .(5)«(يشهدن)هو 

 .توجيهه للرفع ولم يعلق عليه فكأنه يميل إليه أوردو     

   .(6)قريب مما قاله الزركشي فيه( يتعاقبون)وتخريج الدماميني للفظ      

: فاااي تخريجاااه قاااول القرطباااي باااأن الاااواو فاااي قولاااه ابااان  حجااار ذكااارو     

مشايًرا , علاى لغاة بناي الحاارث, عالمةٌ للفاعل المذكر المجموع( يتعاقبون)

                                                           

 . 4/218الكواكب الدراري   (1)

 . 4/199انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 1/183التنقيح   (3)

 . 2/564انظر: التنقيح   (4)

 . 250- 2/249مصابيح اجلامع   (5)

 . 2/232انظر: مصابيح اجلامع   (6)
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ٹ  ٹ  چ : وأن األخفااش حماال عليهااا قولااه تعااالى, إلااى أنهااا لغااة فاشااية

 چڤ  ڤ   
وقد تعس ف بعض النحاة في تأويلها ورّدوها »:  قال القرطبي (1)

لهاا وجاه مان , ماع أن تلاك اللغاة مشاهورة, وهاو تكلاف مساتغنى عناه, للبدل

 .(2)«القياس واضح

ل اآلية على         :ثم ذكر ابن حجر  أن غير األخفش أو 

ل( وأسروا)أن -1 بدل من ( الذين ظلموا)و, عائد على الناس المذكورين أو 

 .الضمير

الذين : )من هم؟ قال: قيل( وأسروا النجوى: )أنه لما قيل: التقدير: وقيل-2

 .(3)وقد حكاه الشيخ محي الدين(, ظلموا

ثم أفاض في , معلِّاًل بأن األصل عدم التقدير, واختار ابن حجر األول       

ومناقشة , مسألة البابحديثه عن الحديث ذاكًرا استدلل ابن مالك به على 

ومورًدا  روايات وطرقًا , أبي حيان له بأن اللفظ الذي استدل به مختصر

: وعل ق عليها بقوله, أخرى للحديث تخرج عن موضع استدلل ابن مالك

 .(4)«فيقوى بحث أبي حيان»

ولم يعلق على  ,ما قاله الكرماني األثر ذكر ابن  حجر تخريجوفي         

 .(5)كالمه

العينيُّ  قلون        
والقسطالنيُّ  (6)

يتعاقبون )توجيهَ ابن حجر لحديث  (7)

ا في توجيه األثر !, دون إشارة له( فيكم كانت : على أن القياس أن يقالونص 

 .(8) (أكلوني البراغيث)لغة  جاء ولكنه على, النساء

ح و         ,(1)من تصرف الرواة( يتعاقبون فيكم)أن حديث السيوطي رج 

رج األثر بأنه على لغة   .(2) (أكلوني البراغيث)وخ 

                                                           

 . 6/364, والبحر احمليط 2/632وانظر: معاين القرآن , 3سورة األنبياء, من اآلية:   (1)

 . 261-2/260املفهم   (2)

 .  5/133 هو اإلمام النووي. انظر: شرح مسلم  (3)

 . 2/34فتح الباري   (4)

 . 2/55انظر: فتح الباري   (5)

 . 5/44انظر: عمدة القاري   (6)

 . 1/496انظر: إرشاد الساري   (7)

 . 1/507, وإرشاد الساري 5/74انظر: عمدة القاري   (8)
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 املناقشة:
, سند الفعل إلى ظاهر مثنى أو جمعالمشهور في كالم العرب أنه إذا أ         

د من عالمتي التثنية والجمع رِّ ت وقام, وقام الزيدون, قام الزيدان: فيقال, ج 

 .الهندات

على أنها أحرف , والنونمن العرب من يلحقه األلف والواو لكن و      

: ومن العرب من يقول»: قال سيبويه. (3)ل ضمائر, كتاء التأنيث, دوالّ 

فشب هوا هذا بالتاء التي يظهرونها في , وضرباني أخواك, ضربوني قوم ك

, فكأن هم أرادوا أن يجعلوا للجمع عالمة كما جعلوا للمؤنث ,(قالت  فالنة)

 .(4)«وهي قليلة

 .(5)(يثاغ  رَ ي البَ ون  ل  كَ أَ )يسميها النحويون لغة  وهذه اللغة      

جت عليها شواهد عدة       رِّ  :منها, وقد خ 

 :(6)شاعرالقول  -1

رَ ب                      ـه  ـــوه  وأ مُّ ـأب   يٌّ ــافـــيَ ـن  د  ـك  ولَ  ل يطَ اَن يَ َحو  َن الس  ر  ص  ع 

 ب هار  أقَ 

 :(7)لشاعرقول ا -2

ـه          ـينَ ق  ار  ـالـمَ اَل ـتَ ى ق  ل  ـوَ تَ  ـلَـمَ           بنـفـس  ـب عَ  اه  ـوقــد أَس   ـٌد وحـَميـم  م 

                                                                                                                                                                      

 . 2/604التوشيح انظر:   (1)

 . 2/622انظر: التوشيح   (2)

 . 2/256, ومهع اهلوامع 1/739انظر: ارتشاف الضرب   (3)

 . 2/40الكتاب   (4)

, واألصول 2/632, ومعاين القرآن لألخفش 1/316, ومعاين القرآن للفراء 2/40, 1/20انظر: الكتاب   (5)
وتوضيح املقاصد  ,164التوطئة ص, و 108-1/107, والتبصرة والتذكرة 2/194, واخلصائص 1/172
ومهع اهلوامع , 1/392وشرح األمشوين  ,1/429وشرح ابن عقيل , 1/739, وارتشاف الضرب 2/586
2/256 . 

, وشرح املفصل 1/412, وشرح أبيات سيبويه 2/40, والكتاب 1/80البيت من الطويل, للفرزدق يف: ديوانه   (6)
, ومغين 2/446, وبال نسبة يف: سر صناعة اإلعراب 5/163وخزانة األدب , 474, وختليص الشواهد 3/89

 . 2/257, ومهع اهلوامع 783اللبيب ص

, واملقاصد 474-473وختليص الشواهد ص ,196ديوانه صالبيت من الطويل, لُعبَـْيد اهلل بن قيس الرُّقيَّات يف:   (7)
, وبال نسبة يف: شرح التسهيل 1/356اللوامع  , والدرر2/268, والتصريح مبضمون التوضيح 2/212النحوية 

 . 2/257, ومهع اهلوامع 1/426, وشرح ابن عقيل 2/95, وأوضح املسالك 783, ومغين اللبيب ص2/116
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 :(1)الشاعرقول  -3

ـتـراء  النـخـيـ        ـونَـني في اش  وم  ي فَ  ــل  ـ           يَـلـ   ــم  ه  ــلُـّــك  أَهــلـ 

ل   ـذ   يَـع 

 :(2)الشاعرقول  -4

لَ      ـا            فَ ـالـقَـ ـدَ ـن  ـع   اكَ ـــنَ ي  ــا عَ تَ ـــيَ ـف  أ ل    ــه  ـــيَ اق  ا وَ ـَك ذَ ـى لَ لَ أَو  ـــى فَ أَو 

 .(3)وغيرها

يها لغة         وتابعه في ذلك  (4)(يتعاقبون فيكم مالئكة)وأما ابن  مالك فيسمِّ

 .(7)وبلحارث, (6)وأزد شنوءة , يئون سبت إلى ط, (5)الرضي

جت هذه الشواهد وأمثالها على وجهين آخرين غير الوجه          رِّ وقد خ 

 :(8)السابق

ا: األول   : فإذا قلت. أن يكون السم الظاهر مبتدأ مؤخًرا والجملة خبًرا مقدّمً

 .أخواك قاما وإخوتك قاموا: قاما أخواك وقاموا إخوتك صار بمنزلة

 .  من الضمائر التي قبلهاأن تكون هذه األسماء الظاهرة بدًل : الثاني  

                                                           

, والدرر 2/265والتصريح مبضمون التوضيح  ,99ديوانه صالبيت من املتقارب, ألُمية بن أيب الصَّْلت يف:   (1)
وهو بال نسبة يف: سر صناعة  ,71ديوانه ص, ونسبه بعضهم ألحيحة بن اجلالح وهو يف 1/356اللوامع 

, 2/26, وارتشاف الضرب 1/168, وشرح اجلمل البن عصفور 3/87, وشرح املفصل 2/629اإلعراب 
, 2/211, واملقاصد النحوية 1/350ذور الذهب , وشرح ش1/427, وشرح ابن عقيل 779ومغين اللبيب ص

 . 2/257ومهع اهلوامع 

, واملقاصد 474وختليص الشواهد ص ,268يب زيد صألنوادر البيت من السريع, لعمرو بن ملقط الطائي يف: ال  (2)
, وبال نسبة يف: سر صناعة 9/21, وخزانة األدب 2/264, والتصريح مبضمون التوضيح 2/208النحوية 

, وشرح اجلمل البن عصفور 3/88, وشرح املفصل 285, والصاحيب يف فقه اللغة ص2/718ب اإلعرا
 . 1/349, وشرح شذور الذهب 3/1081, وارتشاف الضرب 1/168

 . 474, وختليص الشواهد ص247, وشواهد التوضيح ص2/117انظر: شرح التسهيل   (3)

 . 1/429, وشرح ابن عقيل 540انظر: شرح عمدة احلافظ ص(  4)

 . 295, 1/256انظر: شرح الكافية   (5)

, 779, ومغين اللبيب ص1/739, وارتشاف الضرب 171, واجلىن الداين ص2/587انظر: توضيح املقاصد  (6)
 . 2/262, والتصريح مبضمون التوضيح 1/392وشرح األمشوين 

 . 1/468, وشرح ابن عقيل 779انظر: مغين اللبيب ص  (7)

, وارتشاف 2/117, وشرح التسهيل 1/168شرح اجلمل البن عصفور , و 1/108والتذكرة انظر: التبصرة   (8)
 . 2/256, ومهع اهلوامع 1/392, وشرح األمشوين 780-2/779, ومغين اللبيب 1/739الضرب 
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ل  جميع ما ورد من ذلك على أن األلف فيه والواو والنون          وَحم 

ألن األئمة المأخوذ عنهم هذا الشأن متفقون على أن »؛ ضمائر غير مستقيم

ذلك لغة لقوم مخصوصين من العرب فوجب تصديقهم في ذلك كما نصدقهم 

 .(1)«رهفي غي

ح          إلحاق الفعل عالمتي التثنية  أن   عندي في نهاية المسألةوالذي يترج 

 وأنها قليلة نسبة إلى ,عربلغةٌ لقوم من ال والجمع مع وجود الفاعل الظاهر

ج عليها ما جاء عن أهلها, األفصح األكثر ج على الوجهين , في خر  وي خر 

 .اآلخرين ما جاء عن غيرهم من جمهور العرب

 

 

 

 إضافة الشيء إىل نفسه :الثالثة والثالثون املسألة
 

 األثر:
 ول  س  رَ  عَ َن مَ د  هَ ش  ات  يَ نَ م  اء  المؤ  سَ ن  ن  ك  »: -رضي هللا عنها- ةَ شَ ائ  قول عَ     

 .(2)«ر  ج  الفَ  الةَ صَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -هللا 

  :اإلشكال

 .(المؤمنات)إلى الصفة ( نساء)صوف إضافة المو    

 :(3)ابن مالكموقف  
ن أب معلِّاًل ذلك ؛لصفة للموصوف عند أمن اللبس جائزبي ن أن  إضافة ا       

 د  ج  س  مَ )و ( اء  قَ م  الحَ  ب ة  حَ )وهو نظير . وكن  النساء المؤمنات: هنا األصل

 .(ع  ام  الجَ 
 

اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

                                                           

 . 393-1/392, وشرح األمشوين 2/117, وانظر: شرح التسهيل 2/583شرح الكافية الشافية   (1)

 . 1/210كتاب مواقيت الصالة, باب وقت الفجر: صحيح البخاري:    (2)

 . 248انظر: شواهد التوضيح ص  (3)
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ج الكرمانيُّ          خر 
له (1) : بأن المراد األثر على مذهب البصريين؛ إذ أو 

ل يكون من إضافة حتى  ,فس المؤمنات أو الجماعة المؤمناتنساء األن

أي  ؛التبمعنى الفاض (نساء)إن  :هنا أنه قيل مشيًرا إلى ,الشيء إلى نفسه

, رجال القوم أي فضالؤهم ومقدموهم :كما يقال ,فاضالت المؤمنات

ًحا   .ب د  منه عند البصريين ثل هذا لأن تقدير موموضِّ

 بي ن (3)وفي موضع آخر. بإيراد قول ابن مالك فيه (2)الزركشيواكتفى         

ا وأم, ى حذف الموصوف وإقامة صفته مقامهأن  البصريين يتأولونه عل

. فون باختالف األلفاظ في المغايرةيكتإنما و, االكوفيون فال ي قدِّرون محذوفً 

ح  .أحد المذهبين ولم ي رجِّ

على إضافة الموصوف  استشهاد ابن مالك باألثر الدمامينيُّ  اعترضو        

, نساء الطوائف المؤمنات: على أن األصل»وذلك بأن يؤول  ؛لى الصفةإ

 .(4)«فال يكون فيه شاهد, فهو كنساء الحي, من النساء والطوائف أعمُّ 

والعينيُّ  (5)ابن  حجر توجيهو        
والسيوطيُّ  (6)

 لألثر (8)القسطالنيو (7)

لوه على تقدير أو , نساء األنفس المؤمنات: موافق لمذهب البصريين؛ إذ أو 

 .ل يكون من إضافة الشيء إلى نفسهحتى , نحوها
 

 املناقشة:
 :سه خالٌف بين الكوفيين والبصريينالشيء إلى نف إضافة مسألةفي        

الشيء ف ي ضا»: قال الفراء, (9)فالكوفيون يجيزونه بشرط اختالف اللفظين

.. ..خرة والدار واآل, كما اختلف الحق واليقين, إلى نفسه إذا اختلف لفظه
                                                           

 . 11/109, 4/218انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 1/187انظر: التنقيح   (2)

 . 2/564انظر: التنقيح   (3)

 . 250- 2/249مصابيح اجلامع   (4)

 . 198– 5/197, وانظر فيه: 2/55انظر: فتح الباري   (5)

 . 127-13/125وانظر فيه: , 5/74انظر: عمدة القاري   (6)

 . 4/1767, وانظر فيه: 2/622انظر: التوشيح   (7)

 . 4/334انظر: إرشاد الساري   (8)

, ونسب الرأي للكوفيني يف: 282, 76, 3/41, 371, 286, 56-2/55انظر: معاين القرآن للفراء   (9)
, والتصريح مبضمون التوضيح 4/1806, وارتشاف الضرب 923-2/922وشرح الكافية , 2/436اإلنصاف 

 . 4/276, ومهع اهلوامع 3/135
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؛ ألنهم يتوهمون إذا ول يقين  اليقين  , هذا حقُّ الحقِّ : فإذا اتفقا لم تقل العرب

 .(1)«اختلفا في اللفظ أنهما مختلفان في المعنى

 كالموهو ظاهر , (2)وابن  الطراوة, ووافق الكوفيين ابن  خروف          

 .بعضها وسيأتي, (4)شواهد كثيرةوحجتهم السماع فقد أوردوا , (3)الرضي

, وذهب جمهور البصريين إلى أنه ل يجوز إضافة الشيء إلى نفسه          

ول المؤكِّد , ول نعت لمنعوته أو منعوت لنعته, فال يضاف اسم لمرادفه

تعريف أو التخصيص من المضاف وذلك ألن المضاف يكتسب ال ؛(5)لمؤك ده

, والرديف عين رديفه, (6)يتخصص بنفسه والشيء ل يتعرف ول ,إليه

د والمؤك د, والنعت عين المنعوت وما ورد موهًما ذلك وجب , وكذلك المؤكِّ

فيؤول مثاًل ما أشبه الترادف؛ إما أنه من باب إضافة المسمى إلى , تأويله

ويؤول ما  ظاهره , وشهر رمضان, سيوم الخمي: نحو, السم أو العكس

: نحو, إضافة الموصوف إلى صفته  على حذف المضاف إليه  الموصوف

 . (7)مسجد المكان الجامع: مسجد الجامع؛ أي

ومن , احتج الكوفيون بشواهد كثيرة من كالم هللا تعالى ومن كالم العربو

 :ذلك

 .(8)چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ   -

 چں  ں  ڻ   ڱڱ  ڱ  ڱ  چ   -
(9). 

                                                           

 . 331-1/330معاين القرآن   (1)

 )ابن الطراوة( فقط. 2/797, وتوضيح املقاصد 4/1806انظر: نسبة الرأي هلما يف: ارتشاف الضرب   (2)

 . 2/925انظر: شرح الكافية   (3)

 . 4/276, ومهع اهلوامع 2/922, وشرح الكافية 3/230, وشرح التسهيل 15-3/10املفصل انظر: شرح   (4)

 .  4/275انظر: مهع اهلوامع   (5)

, 1/922, وشرح الكافية 3/9, وشرح املفصل 2/437اإلنصاف , و 3/24واخلصائص , 2/8انظر: األصول   (6)
, ومهع 1/132والتصريح مبضمون التوضيح , 2/797, وتوضيح املقاصد 1807-4/1806وارتشاف الضرب 

 . 276-4/275اهلوامع 

وشرح ابن عقيل  ,2/797توضيح املقاصد , و 2/923, وشرح الكافية 2/69شرح اجلمل البن عصفور انظر:   (7)
3/48  . 

 . 95سورة الواقعة, اآلية:   (8)

 . 30سورة النحل, من اآلية:   (9)
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 چہ  ہ   ہ  چ   -
(1). 

 چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  چ   -
(2). 

 چٱ  ٻ             ٻ     ٻ  چ   -
(3). 

 .(4)وبَق لَة  الحمقاء, ومسجد  الجامع, صالة  األولى: ومن ذلك قولهم -

 :(5)شاعرقول الو -

بَ وقَ  َب ـنَ ـتَ ـل  واج  ي  َمـَدب  الس                   ود  أ  ــربـيِّ يــانـَب الـغَ ــجَ  ـر 

َعـار  االشِّ

 :(6)قول الشاعرو -

 ـاس  اَم الن  ت  ك ـرَ ي  وإن َسقَ          يـنَا      ـَحيِّ ـي فَ وم  ـا ق  ـار نوَ ـات  أَج  يـا ذَ 

 يناــق  اس  فَ 
 

هو القول بجواز إضافة الشيء إلى نفسه إذا  عندي الذي يترجحو          

كالصفة عندما تضاف , اختلف اللفظان وحصلت في اإلضافة زيادة فائدة

كالسم , وإذا خلت اإلضافة من الفائدة فال تصح, إلى الموصوف والعكس

 له شواهدو, أويلمن الت وفي هذا الختيار سالمة, عندما يضاف إلى مرادفه

                                                           

 . 5سورة البينة, من اآلية:   (1)

 . 16سورة ق, من اآلية:   (2)

 . 44سورة القصص, من اآلية:   (3)

, وشرح الكافية 3/230, وشرح التسهيل 2/69, وشرح اجلمل البن عصفور 15-3/10انظر: شرح املفصل   (4)
 . 4/276, ومهع اهلوامع 2/922

وإيضاح شواهد  ,2/437واإلنصاف , 214واإليضاح ص ,147: ديوانه صالبيت من الوافر, للرَّاعي النَُّمريي يف  (5)
)شعر(. والشاهد فيه: أن اجلانب هو  4/412)دبب(,  1/371, وبال نسبة يف لسان العرب 336اإليضاح ص

, ويريد الشاعر: أن هذا احلمار خيفي شخصه يف مدب السيل, خيتل بذلك صائدهالغريب. ومعىن )يأدو(: 
-241. ينظر: شرح شواهد اإليضاح صم مدرج السيلاجتنب الشجر, خمافة أن يرمى منها, ولز الوحشي قد 

242  . 

, ولبشامة بن حزن النهشلي 8/301, وخزانة األدب 451البيت من البسيط, للُمَرقُِّش اأَلْكبَـُر يف: املفضليات  (6)
, وبال نسبة 6/101, وابن يعيش 1376, وشروح سقط الزند ص100يف: شرح ديوان احلماسة للمرزوقي ص

. والشاهد فيه أن املعىن  4/1807, وارتشاف الضرب 3/231, وشرح التسهيل 2/788قاصد يف: توضيح امل
 املراد: الناس الكرام.
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واإلنصاف أن »: عن إضافة الشيء إلى نفسه قال الرضي, ة كثيرةسموعم

ا السمين في كل موضع فرقً  إن بين: ولو قلنا.... مثله كثير ل يمكن دفعه 

 .(1)«لحتجنا إلى تعسفات كثيرة

 

 

 

 

 

 

 

 : استعمال )قط( يف الكالم املثبتالرابعة والثالثون املسألة

 األثر: 
 ى هللا  ل  صَ -يُّ ب  ا الن  نَ ى ب  ل  صَ » :-رضي هللا عنه– بٍ ه  ة بن وَ ثَ ار  قول حَ      

 .(2)«طُّ ا قَ ن  ا ك  ر  مَ ثَ أك   ن  ح  ونَ  -مل  وسَ  عليه  

  اإلشكال:

 .كالم مثبتفي ( قط)استعمال 

 :(1) موقف ابن مالك

                                                           

 . 2/925شرح الكافية   (1)

 .  2/597صحيح البخاري: كتاب احلج, باب الصالة مبىن:   (2)
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؛ ألن ذلك قد خفي على كثير من النحويين وبي ن أن  , استعمالها أجاز       

ما فعلت ذلك : نحو ,تغراق الزمان الماضي بعد نفيالمعهود استعمالها لس

 . قط

 .نظائر أن لهأشار إلى و ,دون نفي ثروقد جاءت في هذا األ      

 :موقف الشراح
وافق الكرمانيُّ        

وأضاف  ,وأورد توجيهه لإلشكال ,ابَن مالك (2)

 :وجهين

 .على سبيل المجاز ,اأبدً  :هنا بمعنى( قط)أن  : األول

 .ما كنا أكثر من ذلك قط: أي ؛أن يقال إنه متعلق بمحذوف: الثاني

 . ابن مالك في ذلكوأورد نص  , (3)وبالجواز قال الدماميني      

ونحن ما كنا : تقديره( قط)ا تتعلق به فقد قد ر محذوفً  (4)وأما ابن حجر        

نا ا في ذلك الوقت ول أكثرأكثر من   ستدرك به على ذلك مما ي   وذكر أن  . أم 

في ( قط)ل إلى رأي الجمهور في منع وقوع فكأنه يمي. ابن مالك في توجيهه

 . اإليجاب

ج العيني         : والتقدير ,قة بمحذوفمجيئها هنا بأنها متعلِّ  (5)وكذلك خر 

 ثم أورد, ا فيهنا في ذلك الوقت ول آمن من  ونحن ما كنا قط في وقت أكثر م

ا على سبيل هنا بمعنى أبدً وأتبعه باحتمالية مجيئه , إجازتهفي نص  ابن مالك 

 .كما مر   الكرماني تخريجوهو  .المجاز

وأغفل السيوطي التعليق على األثر وأشار في موضع من كتابه إلى          

 . (6)ندرة استعمالها بغير أداة نفي

                                                                                                                                                                      

 . 248انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 . 8/155انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 4/164انظر: مصابيح اجلامع   (3)

 . 2/564انظر: فتح الباري   (4)

 . 9/299انظر: عمدة القاري   (5)

 . 1/153انظر: التوشيح   (6)
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ظرف ( قط)أن من  (2)فأورد فيه قول ابن هشام  (1)وأما القسطالني         

وأن  الدماميني تعق ب قوله  ,ان لستغراق ما مضى فيختص بالنفيزم

ا على الدوام ا مستمرًّ ألن  مالزمتها للنفي ليست أمرً  ؛باختصاصها بالنفي

ه , لهذا الستعمالوبعده ذكر إجازة ابن مالك , وإنما ذلك هو الغالب ثم وج 

نا في هذا الوقت ول نحن ما كنا قط في وقت أكثر م: الحديث بأن التقدير فيه

 .آمن منا فيه

 
 :املناقشة

  ,متصل بالماضي, نفي أو شبهه أنه يستعمل بعد( طق)المشهور في        

 :وللنحويين في مجيئه في الكالم المثبت قولن
وعليه , وتختّص بالنفي, أنها ظرف زمان لستغراق الماضي: األول       

ول , ما رأيته قط: فتقول, تكون في األمد: قط»: قال الزجاجي, (3)الجمهور

وإنما ...  كان محاًل , رأيته قط: لو قلت, ي النفيتقع في هذا الوجه إل ف

 .(4)«ا للماضي ل للمستقبلعلى ما كان نفيً ( قط)تدخل 

 ,ا ل معنىوإما لفظً , ا ومعنىوقوعها مع المثبت إما لفظً جواز : الثاني       

  .(6)يوالرض,  (5)وعليه ابن مالك

 : ما ذهب إليه الجمهور؛ لسببين لديّ  الذي يترجحو       

دليل إذا احتمل وال, ارً حتملةٌ أن يكون النفي فيها مقد  أن  أدلة المجيزين م -1

 .بطل الستدلل به

من ه أكثر وأشهر من استعمالها مع النفي أو شبه( قط)أن  استعمال  -2

 .فحمله على القاعدة المطردة أولى ,دونه
                                                           

 . 196 – 3/195انظر: إرشاد الساري   (1)

 .  405ص مغين اللبيبانظر:   (2)

والتصريح مبضمون التوضيح , 405, ومغين اللبيب ص3/475, وشرح الكافية 4/108انظر: شرح املفصل   (3)
 . 214-3/213, ومهع اهلوامع 2/520

 . 36 – 35كتاب حروف املعاين ص  (4)

 . 222 -2/221انظر: شرح التسهيل   (5)

 . 3/475انظر: شرح الكافية   (6)
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 : وقوع احلال معرفةاخلامسة والثالثون سألةامل

 ثر:األ
 .(1)«هامَ مَ ى إ  ل  صَ فَ  لَ زَ نَ  د  قَ  يلَ ر  ب  ج   ا إن  مَ أَ » :ةَ وَ ر  قول ع      

  :اإلشكال

 .معرفة في موضع الحال( إمام)مجيء     

 :(2)موقف ابن مالك
وأوجب , بل في كسرها( أمامه)هنا أنه ل إشكال في فتح همزة  أوضح       

بن  يد  ب  كـقول لَ , معارف الواقعة أحواًل كغيره من ال, جعلها نكرة بالتأويل

 :(3)ةيعَ ب  رَ 

هَ ــيَ  ـم  اَك ولَ ـرَ ـا الع  ــلَهَ سَ فَـأَر   د  ق  عَ  ـم  لَ وَ        ـا        ذ  فـ  ى نََغــص  ـلَ ي ش 

 ال  ـدِّخَ ـال

هَ وا قَ اؤ  جَ )و  (مه  يض  ض  بقَ  م  ض 
(4).  

 
 

                                                           

).... فصلى أمام رسول اهلل صلى  3/1178الرواية يف صحيح البخاري: كتاب بدء اخللق, باب ذكر املالئكة:   (1)
مضبوطًا بكسر مهزة  1/324وسنن ابن ماجة  2/103اهلل عليه وسلم(, وورد احلديث يف صحيح مسلم 

مستدال بقوله يف احلديث: أن الرواية بكسر مهزة )إمام(  5/107)إمام(, ورّجح النووي يف شرحه لصحيح مسلم 
 )فأمَّيِن(. 

 . 249انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

, وشرح املفصل 1/158, وشرح أبيات سيبويه 1/372والكتاب ,108ديوانه ص البيت من الوافر, وهو يف:  (3)
 ,2/822اإلنصافيف:  وبال نسبة, 2/616والتصريح مبضمون التوضيح , 2/410, واملقاصد النحوية 2/62

 . 4/19ومهع اهلوامع  ,2/455وشرح شذور الذهب 

يف صورة  1/374, وقد جاء هذا املثال يف كتاب سيبويه 1/316, مجهرة األمثال 1/161انظر: جممع األمثال   (4)
 بيت شعري, وهو قول الَشمَّاخ:

 اهَلا أَتـَْتين ُسَلْيٌم َقضَّها بَقِضيِضها        مُتَسُِّح َحْويل بالبقيِع ِسب          
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 موقف الشراح:
لهمزة وكسرها ولم إلى أن الرواية وردت بفتح ا (1)أشار الكرماني         

ه اإلشكال  .!يوجِّ

 .ابن مالك له دون إضافة  تخريجَ  (3)والدماميني (2)وأورد الزركشي      

ن مالك وأن  اب, (إمام)الرواية بفتح الهمزة من  أن (4)حجروأوضح ابن       

, معرفة والموضع موضع الحال( إمام)حكى رواية الكسر واستشكله؛ ألن 

 .فوجب جعله نكرة بالتأويل

وي بال»: لإذ قا يهواستدرك العيني عل        كسر وحكى ابن مالك أنه ر 

 ,مام معرفةاألواست شكل بأن  :(5)موقال بعضه, بمعنى اإلمام الذي يؤم الناس

ل يحتاج إلى : قلت. فوجب جعله نكرة بالتأويل, والموضع موضع الحال

ظرف وهو منصوب على . قدام: الذي بمعنى( أمام)ف؛ ألن لفظ هذا التعسُّ 

 .(6)«الظرفية

إلى أن الرواية بفتح همزة  باإلشارة (8)نيوالقسطال (7)واكتفى السيوطي       

 .(أمام)

 
 
 

 املناقشة:

                                                           

 . 13/173انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 2/713انظر: التنقيح   (2)

 . 7/57انظر: مصابيح اجلامع   (3)

 . 6/311فتح الباري انظر:   (4)

 يقصد ابن حجر.  (5)

 . 15/137عمدة القاري   (6)

 . 5/2100انظر: التوشيح   (7)

 . 5/272انظر: إرشاد الساري   (8)



170 
 

؛ ألنها خبر  إلى (1)النحويينذهب جمهور          أنه يجب في الحال التنكير 

؛ فألزموا الحال التنكير, ل بد أن يكون معرفة اوألن صاحبه ,في المعنى

 .(2)اومنعوتً ا لئال يتوهم كونهما نعتً 

وقاسوا على ذلك , والبغداديون أن يأتي الحال معرفةوأجاز يونس        

 .(3)الراكبَ جاء زيٌد : ونحو, لل فاألو  ادخلوا األو  : نحو

ل الكو         ؛ فإن كان في الحال فيون في مجيئها على صورة المعرفةوفص 

: نحو, نكرة وهي مع ذلك, رط جاز أن يأتي على صورة المعرفةمعنى الش

سَن أفضل منه إذا أساء: التقدير, بد هللا المحسَن أفضل منه المسيءع , إذا أح 

 .(4)اتعريفها لفظً وإن لم يكن فيها معنى الشرط لم يصح 

ونحوه , السابق في قول لبيد( العراك)ن في توجيه وقد اختلف النحويو   

فً   :و باإلضافة على أقوالا بأل أمما جاء معر 

: كأنه قال , مصدر وقع حاًل ( العراك)سيبويه إلى أن ذهب  -

 . (5)ااعتراكً 

وأبو علي ,(8)وابن السراج ,(7)والمبرد,(6)وذهب األخفش -

ونحوها ليست بأحوال ( العراك)إلى أن  (10)وابن الشجري,(9)الفارسي

                                                           

, وارتشاف الضرب 2/641, وشرح الكافية 1/214, واألصول 4/150, واملقتضب 1/44انظر: الكتاب   (1)
 . 4/18, ومهع اهلوامع 2/613, والتصريح مبضمون التوضيح 1/572, وشرح ابن عقيل 3/1562

 . 4/18, ومهع اهلوامع 326- 2/325انظر: شرح التسهيل   (2)

 . 4/18, مهع اهلوامع 1/573, وشرح ابن عقيل  3/1562انظر: ارتشاف الضرب   (3)

, ومهع اهلوامع 2/618, والتصريح مبضمون التوضيح 1/573, وشرح ابن عقيل 3/1562انظر: ارتشاف الضرب  (4)
4/18 . 

 . 1/378انظر: الكتاب   (5)

 . 3/1563انظر نسبة الرأي له يف: ارتشاف الضرب   (6)

 . 3/1563ارتشاف الضرب , وانظر نسبة الرأي له يف:  3/237انظر: املقتضب   (7)

 . 1/164انظر: األصول   (8)

 . 18-16, واملسائل املنثورة ص172انظر: اإليضاح ص  (9)

 . 1/235انظر: أمايل ابن الشجري   (10)
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أما األحوال فهي , ولكنها دالة على موضع الحال, في الحقيقة

فالتقدير , أرسلها العراك: قيل فإذا, اله العوامل المضمرة الناصبة

كونة من فعل جملة م( تعترك)فـ , أرسلها تعترك العراك: عندهم

فالحال في . أرسلها معتركة: كأنه قيل, وفاعل في موضع الحال

 .فة دالة عليههذه المصادر المعرِّ و, الحقيقة فعل مضمر

 ,محذوف صفة لمصدر( العراك)أن  إلى (1)الطراوةذهب ابن  -

 .أرسلها اإلرسال العراك: والتقدير

ونحوه نائبة عن الحال وليست ( العراك)ذهب ابن يعيش إلى أن  -

م ثم جعل الفعل موضع اس, أرسلها معتركة: وإنما التقدير, حاًل 

ثم جعل المصدر موضع الفعل , الفاعل لمشابهته له فصار تعترك

من هذا الرأي ما ذهب إليه ابن طاهر وابن  وقريب .(2)لدللته عليه

ونحوه واقعة موقع أسماء فاعلين ( العراك)أن  وهو (3)خروف

 .مشتقة من ألفاظها أو من معانيها منتصبة على الحال بنفسها

 .(4)سيبيويهوزعم ابن خروف أنه مذهب 

شرط الحال »: إذ قال ,شام إلى أن األلف والالم زائدتانذهب ابن ه -

وذلك , بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة فإن جاءت, نكرةأن تكون 

وهذه المواضع .. ..وأرسلها العراك , ادخلوا األول فاألول :كقولهم

جة على زيادة األلف   .(5)«والالمونحوها مخر 

ح           لدّي أن رواية الكسر في األثر السابق من تصرف  والذي يترج 

 .ويؤيد ذلك إغفال  الشراح ذكَرها سوى الكرماني, الرواة

 

 

                                                           

 . 3/1564انظر نسبة الرأي له يف: ارتشاف الضرب   (1)

 . 2/63انظر: شرح املفصل   (2)

 . 3/1564الضرب انظر نسبة الرأي هلما يف: ارتشاف   (3)

 . 3/1564انظر: ارتشاف الضرب   (4)

 . 236 – 235شرح قطر الندى ص  (5)
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( الزائدة على: السادسة والثالثون املسألة
 
ه( دخول )م ن

 
ل
ج
 )ب

 :احلديث
 اديَ بَ ع  ل   ت  د  دَ ع  أَ : الىعَ تَ  هللا   ول  ق  يَ »:-مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - يِّ ب  قول الن        

 ارً خ  ذ   ؛رٍ شَ بَ  ب  ل  على قَ  رَ طَ ول خَ  ت  عَ م  ذ ٌن س  ول أ   ت  أَ رَ  نٌ ي  ما ل عَ  الحينَ الص  

ل ع  م    .(1)«ليهت م عَ ن بَل ه  ما أ ط 

  :اإلشكال

ن  )دخول        .(بله)على  الزائدة (م 

 :(2)موقف ابن مالك
: اسم فعل بمعنى(: بَل هَ )المعروف استعمال   وأن   ,ها نادردخول أن   أفاد       

 :(3)ركقول الشاع ,لما يليها بمقتضى المفعولية اناصبً  ,اترك  

َداة  بها      ـط  ـي الق  ـش  م  ـتَ  ل ةَ ـ  ـل هَ الجبَ ـاد  فَ وَ جَ ـَي الـَمش           وف  إذا َغن ى الح 

بَا  النُّج 

 .ما يليه ا إلىمضافً ( الترك)ا بمعنى مصدرً : واستعماله

 .إعرابية – اكونها مصدرً  –وفي الثاني , والفتحة في األول بنائية

 .مصدر مهمل ممنوع التصرف أشار إلى أنهو
                                                           

 . 4/1794صحيح البخاري: كتاب التفسري,سورة السجدة, باب قوله تعاىل:}فال تعلم نفس ما أخفي هلم{:   (1)

 . 260- 259انظر: شواهد التوضيح ص  (2)

, 6/334, والتكملة للصاغاين 4/49, وشرح املفصل 57ديوانه صالبيت من البسيط,إلبراهيم بن َهْرَمة يف:   (3)
 . 210الصاحيب يف فقه اللغة ص)بله(, ونسب أليب زُبـَْيد يف  13/478ولسان العرب 
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اح:
َّ
ر
ُ
 موقف الش

: ويقال معناه, دع: معناه( بله)»: ه الكرماني هذا الستعمال بقولهوج          

جميع نسخ  اتفقت: قال الصغاني.غير ما ذكر لكم في القرآن: سوى؛ أي

 .(1)«منه( من)والصواب إسقاط كلمة ( من بله)الصحيح على 

 :فيه أقواًل  (2)وأورد الزركشي        

بط بفتح الها:قول ابن التين السفاقسي - ء كأنه ظن بناءها على الفتح كـ أن ه ض 

وآخرون يكسرونها وهو الوجه؛ ألنه مضاف إلى ما بعده  ,(كيفَ )و( أينَ )

 .إذا أضيفا خفضا( بعد)و( قبل)مثل 

 .أو يسير في جنب ما ادخرته لهم دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل: قيل معناه -

 .لَ ضَ فَ : نها بمعنىإقيل  -

ن م»:ألجل قوله, (3)حكاه ابن فارس. رسوى وغي: األشبه أنها هنا بمعنى -

 .«بله

 .(من)بغير ( بله: )صوابه: وقال غيره -

ب زيد: ههنا مصدر كما تقول( بله: )األخفش ولق - ر دخول وند, ضر 

 .عليه زائدة( من)

نص  في شرحه للبخاري على وأشار الدماميني فيه إلى أن  ابن التين          

ا الجر ,(من)وكالهما مع وجود , ضبط بالفتح والجر( بله)أن   ه : فأم  جِّ فو 

وأما توجيه , ء حينئذ إعرابيةرة التي على الهاوالكس, غير: بأنها بمعنى

جاز أن ( كيف)بمعنى  –يعني بله  –وإذا كان : (4)ضيالفتح فقد قال الر

 .(من)يدخله 

ن  بَل هَ أن ل يطيق حمَل الف ه   ان  فالنً إ: زيد ثم ذكر الدماميني ما حكاه أبو ر فم 

ه تتخرج وعلي»: وعل ق عليه بقوله, كيف ومن أين؟: يأتي بالصخرة؛ أي

, مصدرية( ما)صد بها الستبعاد و التي ي ق ,كيف: الرواية فتكون بمعنىهذه 

والضمير من ( من بله)ي محل رفع على البتداء والخبر وهي مع صلتها ف
                                                           

 . 18/44الكواكب الدراري   (1)

 . 2/978انظر: التنقيح   (2)

 . 1/133انظر: اجململ   (3)

 . 3/304انظر: شرح الكافية   (4)
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كيف ومن أيَن اطالعكم على ما ادخرته : عائد على ما ادخرت ه؛ أي( عليه)

 .(1)«هذا أحسن ما ي قال في هذا المحل. ...لعبادي الصالحين 

ليه دع ما أطلعتم ع: كأن ه يقول: الخطابي فيه قول (2)وأورد ابن  حجر         

( بله)تدرك عليه بأن  هذا لئق بشرح واس, فإنه سهل في جنب ما ادخر لهم

 :نهاإوأما إذا تقدمت فقد قيل  ,عليها( من)بغير تقدم 

 .كيف: بمعنى -

 .أجل: بمعنى -

 .سوى: أو, غير: بمعنى -

ها ل ب بأن  إسقاطوأنه ت عقِّ  ,الصغاني السابق الذكرثم ذكر قول       

قد كيف وف, من غير أو سوى: أو ,من أجل: رت بمعنىسِّ يتعين إل إذا ف  

 .(من)مصنفات خارج الصحيح إثبات  ثبت في عدة

 (3)وذكر أنه وقع في المغني .فيهمالك واألخفش  وأورد بعده قولي ابن        

( غير)وأنها بمعنى ( من)استعملت معربة مجرورة بـ ( بله)لبن هشام أن  

وفيه نظر؛ ألن ابن التين حكى »: ثم استدرك عليه بقوله, ولم يذكر سواه

( ما)فعلى هذا فهي مبنية و ,(من)بفتح الهاء مع وجود ( من بلهَ )رواية 

جار الخبر هو المصدرية وهي وصلتها في موضع رفع على البتداء و

 ,التي يقصد بها الستبعاد ,كيف :(بله)ويكون المراد بـ ,والمجرور المتقدم

ي تقصر عقول البشر عن من أين اطالعكم على هذا القدر الذ: والمعنى

إذا كانت بهذا المعنى جائز كما أشار ( بله)على ( من)ودخول , اإلحاطة به

 .(4)«إليه الشريف في شرح الحاجبية

ح ابن           إذ  ,غير :حجر في آخر حديثه عن المسألة أنها بمعنى ورج 

أنها بمعنى .. ..وأصح التوجيهات لخصوص سياق حديث الباب »: قال

 .(5)«وهللا أعلم ,ن لمن تأملهوذلك بيِّ  ,(غير)

فمّما , ولم يتبي ن لي ما اختاره منها ,في معناه أقوالً  (6)وذكر العيني          

 :قال
                                                           

 . 350- 8/349مصابيح اجلامع   (1)

 . 517-8/516انظر: فتح الباري   (2)

 . 260انظر: مغين اللبيب ص  (3)

 . 3/304. وانظر: شرح الكافية  517-8/516فتح الباري   (4)

 املرجع السابق.  (5)

 . 19/114انظر: عمدة القاري   (6)
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 .أطلعتم عليهأي سوى ما  ,سوى: معناه -

 .بته عنكم فضل ما أطلعتم عليهغي   الذي: أي ,فضل: بمعنى -

مختصٌر لما ذكره ابن  ( بله)في معنى  (1)وما أورده السيوطي            

ن ترجيحه أن ها بمحجر  .فكأنه يميل إلى رأيه( , غير)عنى ؛ م 

ومن أبرز ما  ,حديثالني في حديثه عند هذا الوأفاض القسط            

 :ذكره

الجارة قد وقعت في الفرع المعتمد المقابَل على ( من)بزيادة ( بله)أن        

ه رآه وأن  , ام العربية أبي عبد هللا بن مالكر بحضرة إمأصل اليونيني المحر  

الصغاني من  ومن ثم  أشار إلى النظر فيما قاله, في أصل اليونيني المذكور

 .(من)أن  الصواب إسقاط 

 :ومما أورده 

 .توجيه ابن التين -

 .تخريج الرضي -

 .(2)غير: اختيار ابن حجر أنها بمعنى -

 .رجيٌح للقسطالني ألحد هذه اآلراءولم يظهر لي ت    

 املناقشة:
وأنكر ذلك , من ألفاظ الستثناء( بله)عد  الكوفيون والبغداديون           

ين بأن  وألن ما بعدها ل يكون إل من , ل تقع مكانها( إل)البصريون؛ محتجِّ

 .(3)وألن حرف العطف يجوز دخوله عليها, جنس ما قبلها

ت وإذ, وأنكره أكثر البصريين, وأجاز الكوفيون فيه النصب           ا جر 

وما بعدها مخفوض , غير: هي اسم بمعنى: فقال بعض الكوفيين

 .(4)باإلضافة

 :(5)يمكن تلخيص أهم  ما قيل في معناه على أربعة أوجهو 

                                                           

 . 7/2983انظر: التوشيح   (1)

 . 292-7/291انظر: إرشاد الساري   (2)

 . 297 -3/296, ومهع اهلوامع 3/1554انظر: ارتشاف الضرب   (3)

 املرجعني السابقني.  (4)

, ومهع اهلوامع 157 – 4/156, والتصريح مبضمون التوضيح 1555-3/1554انظر: ارتشاف الضرب   (5)
. وهذه األوجه األربعة هي تلخيص د حممود فجال يف كتابه )احلديث النبوي يف النحو العريب  298–3/297

 (. 272-271ص
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, ه مفعولهناصبة لما يليها على أن( اترك)أو (, دع)أمر بمعنى اسم فعل  -1

 .بنائية( بله)وفتحة 

حته وفت, مضاف إلى ما يليه, األمرنائب عن فعل , مصدر بمعنى الترك -2

 .إعرابية وهو مصدر مهمل الفعل ممنوع التصرف

, البتداء وما بعدها مرفوع على, في موضع الخبر( كيف)اسم بمعنى  -3

 .بنائية( بله)وفتحة 

 .فتكون من ألفاظ الستثناء( غير)أو ( سوى)اسم بمعنى  -4
       

يث أنها من ألفاظ الستثناء بمعنى والذي أميل إليه في تخريج الحد        

 .؛ لمناسبتها لسياق الحديث(غير)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 مشكالت صحيح البخاري التصريفية

 

 
ً
ا ومناقشة

ً
ا وتوثيق

ً
 مجع

 
 

 
 
 

 املسألة األوىل
َّ
 ة(: حذف همزة )أخو

 احلديث:
ن ت  »: -صلى هللا عليه وسلم-سول هللا قول ر      ت ي َولَو  ك  ن  أ م  ًذا َخل ياًل م  ت خ  م 

رٍ  ت  أَبَا بَك  اَلم  َولَك ن   ,َلت َخذ  س  ة  اإل   و  ت ه   خ   . (1)«َوَمَود 

 : اإلشكال
ةخ  أ  ) حذف الهمزة من       .(و 

                                                           

,وكتاب فضائل 1/177صحيح البخاري, وورد احلديث يف: كتاب الصالة, باب اخلوخة واملمر يف املسجد:   (1)
 . 3/1337: « باب أيب بكرسدوا األبواب إال: »-صلى اهلل عليه وسلم-الصحابة, باب قول النيب 
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 :(1)موقف ابن مالك
فنقلت حركة   «ة  اإلسالمو  خ  أ   ولكن  » :أن  األصلمالك  أوضح ابن        

و  )فصار  ,الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة على القاعدة المشهورة  ة  ولك ن  خ 

فسكن النون , ذلك استثقال ضّمة بين كسرة وضّمةفعرض بعد  ,(اإلسالم

و  »ا فصار تخفيفً  بعد هذا العمل غير  وسكون النون«, اإلسالم ة  ولكن  خ 

 .سكونه األصلي

و  ولك ن  )وشبيه بـ         وحذف همزته لفظًاا  (2)في تخفيفه مرتين( اإلسالم ة  خ 

فنقلات حركاة , لكن  أنا: فإن أصله (3)چچ  چ   ڇ  ڇ  چ : وخطًا قول ه تعالى

فسااكن , فاسااتثقل تااوالي النااونين متحااركين, انَاانَ فصااار لك  , الهماازة وحااذفت

 .أولهما وأدغم في الثاني

 :ة أوجهثالث« اإلسالم ولكن خّوة»أّن للناطق بـ  والحاصل عنده       

 .النون وثبوت الهمزة بعدها مضمومةسكون : األول

 .ضّم النون وحذف الهمزة: والثاني

 .سكون النون وحذف الهمزة: والثالث

 .والثالث فرع الفرع, والثاني فرع, فاألول أصل     

 موقف الشراح:
وا وأورد ,مالك ابنَ  (6)والدماميني (5)والزركشي (4)وافق الكرماني      

 .للحديث تخريجه

«, الم  ة  اإلس  و  خ  أ  ن  ولك  »على أن رواية األكثرين  (7)ابن حجر نصو       

في  واكتفى, بحذف األلف« الم  ة  اإلس  و  ن  خ  ولك  »وأن رواية األصيلي 

                                                           

 . 142-141انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 ومها حذف اهلمزة بعد نقل ضمتها إىل النون, وتسكني النون بعد ضمه.  (2)

 . 38سورة الكهف, من اآلية:   (3)

 . 4/128انظر: الكواكب الدراري:   (4)

 . 1/166انظر: التنقيح   (5)

 . 2/164انظر: مصابيح اجلامع   (6)

 . 14-7/13, 1/559انظر: فتح الباري   (7)
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جد يعرف معنى هذه الكلمة ولم يل  بأنه: بن بطالا قول إيرادب توجيهها

 وقد وجدت في بعض الروايات ,في كالم العرب (خلة) بمعنى (خوة)

لف األ باحتمال سقوط: بن التينا قولو, وهو الصواب (ولكن خلة اإلسالم)

دون اعتراض أو  ابن مالك  قولو, في سائر الروايات لثبوتها ؛من الرواية

   .تأييد

وما أورده ابن حجر ذكره العيني وزاد معلّقًا على توجيه ابن مالك        

 (لكن)إن  :ولكن الوجه أن يقال ,كل هذا تكلف خارج عن القاعدة: »بقوله

ولهذا قال ابن  ,ااعتباطً  (أخوة)على حالها ساكنة النون وحذفت الهمزة من 

طت هنا وهي ثابتة وكأن الهمزة سق ,رويناه بغير همزة ول أصل لهذا :التين

واستدرك أيًضا على توجيه ابن مالك في موضع , (1)«في باقي المواضع

فكأن العيني يرّجح  .(2)«هذا توجيه بعيد ل يوافق األصول»: آخر بقوله

 .تصرف الرواة في الحديث

ووافق السيوطيُّ       
والقسطالنيُّ , مختصًرا (3)

ًعا (4) ابَن مالك في  متوسِّ

 !.لبن مالك الذي ذكره عزو األخير التوجيهتوجيهه من دون 

 املناقشة:
, شااكال حااذف الهماازة ماان روايااة األصاايلي للحااديثتبااين ممااا ساابق إ       

إل أن , وموافقة غالبهم لرأي ابن مالاك فياه, واختيارات الشراح في تخريجه

قااد ساابق اباان مالااك إلااى إزالااة هااذا ا المناسااب ذكااره هنااا أن القاضااي عياًضاا

: قال شايخنا أباو الحسان بان األخضار النحاوي»: اإلشكال إذ قال في مشارقه

ا بالتقااء السااكنين ثام تشابيهً  ,(لكان)ووجهه أنه نقال حركاة الهمازة إلاى ناون 

چ  جاء منه الخروج من الكسرة إلاى الضامة فساكن الناون ومثلاه قولاه تعاالى

                                                           

 . 4/245عمدة القاري   (1)

 . 16/176عمدة القاري   (2)

 . 2/538انظر: التوشيح   (3)

 . 1/453انظر: إرشاد الساري   (4)
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فنقل الهمزة ثام ساكن وأدغام لجتمااع  ,أنا لكن   :ىالمعن (1)چچ  چ   ڇ  ڇ  

 مان أصاحاب   كَ ن اجَ أَ )مثلاه فاي الحاديث »وأشاار عيااض إلاى أن , (2)«المثلين

(4)ومثله قوله ,حذفت األلف والالم ؛من أجل أنك :أي (3)(دمحم  
: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             ةٌ ـمَ ـيـَوسـٍة لَ ـي  ـس  ــب  ـن عَ ـك  مـن  ـه  ـلَ  

 . . 

أسقط إحدى الالمين وحذف األلف من  ؛هلل إنك :معناه :(5)قال أبو عبيد        

فأبدل  (نكإَل )فإنما هو  (لهنك) :أما قوله :وقال أبو مروان بن سراج (6)(نكإ)

 .(7)«الهمزة هاء

ويحتمل أيًضا أن تكاون لغاة فاي »: فقال ,وأضاف السهيلي وجهًا آخر        

ذ  : األخوة كما قالت العرب ؛ من األمر واألخذ واألكل وك ل   خ  ر  فال غارو , وم 

أيًضا أن يوجد في كالمهم مثل هذا مما حاذفت همزتاه التاي هاي فاي موضاع 

 . (8)«الفاء وبقيت عين الكلمة ولمها

                                                           

 . 38سورة الكهف, من اآلية:   (1)

 . 1/39مشارق األنوار   (2)

 فقال: سألته أن يكسوهاأن امرأة عبد اهلل بن مسعود  13/8ولسان العرب  4/73يف غريب احلديث البن سالم   (3)
 حممد ك من أصحابنَّ جَ ؟ قال: بيتك, قالت: أَ جلببك, قالت: وما هو تدعي جلباب اهلل الذي ين أخشى أنإ

 .؟تقول هذا -وسلم صلى اهلل عليه-

 على َهَنواٍت كاذٍب من يقوهلا   صدر بيت من حبر الطويل, وعجزه:  (4)
, ولسان العرب 3/442, وهتذيب اللغة 4/225, 4/74أنشده الكسائي, كما يف: غريب احلديث البن سالم       

, وشرح اجلمل البن عصفور 1/209, والبيت بال نسبة يف: اإلنصاف 10/340)ج م ن(, وخزانة األدب  13/92
1/441 . 

 . 75-4/74انظر: غريب احلديث   (5)

يف كالم أيب عبيد نظر؛ إذ الساقط من )هلل( المان وأبقى الًما واحدة, ال إحدى الالمني كما ذكر!. وقد ذكر   (6)
وجًها عزاه للُمَفضَّل بن َسَلَمة؛ وهو أن أصله )هلل إنك لوسيمة(, فحذفت المان  1/216األنباري يف اإلنصاف 

 . 4/1277وأشار الرضي إىل هذا الوجه يف شرح الكافية من )هلل( واهلمزة من )إن( فبقي )هلنك(. 

 . 1/39مشارق األنوار   (7)

 . 129أمايل السهيلي ص  (8)
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 .(1)ته وأشار إلى هذه اللغة ابن  األثير في نهاي         

والذي يترجح لدي في توجيه الحديث أن حذف الهمزة من تصرف          

 .آنفًا والعيني الرواة؛ لثبوتها في أكثر الروايات كما أشار إلى ذلك ابن حجر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : يف إبدال اهلمزة تاءثانيةاملسألة ال

 األثر:
 ادَ رَ أَ ا فَ ضً ائ  حَ  ت  انَ ا كَ ذَ ا إ  انَ دَ ح  إ   ت  انَ كَ »: -رضي هللا عنها- ةَ شَ ائ  عَ  قول       

 .(2)«رَ ت ز  ن  تَ ا أَ ا أََمَرهَ َرهَ اش  ن  ي بَ أَ  -م  ل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ 

                                                           

 . 2/90انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر   (1)

 . 1/115صحيح البخاري: كتاب احليض, باب مباشرة احلائض:   (2)
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 :اإلشكال

 ( .رَ زَ ات  )في  تاءً  الهمزة   إبدال       

 :(1)موقف ابن مالك
واو أو مما فاؤه ( افتعل)أن  ما كان على وزن  عند هذا الحديثأوضح        

. سرسر يت  وات  , صلصل يت  ات  : نحو, دال فائه لزم في اللغة المشهورةياء فإب

 .بدل من ياء( سرات  )وفي  ,بدل من واو( صلات  )األولى في  فالتاء

ياء بعد همزة الوصل  همزةً أبدلت (لعَ تَ اف  )فإن كانت فاء  ما وزنه         

. ر  م  آتَ : نحو, ا بعد همزة المتكلموألفً  ,ارمَ ت  واي  ر  م  وايتَ  رَ مَ ايتَ  :نحو, ا بهامبدوءً 

 .رم  ؤتَ ر  فهو م  م  يأتَ : نحو, وسلمت فيما سوى ذلك

, اٌء فتجيء بتاٍء مشددة قبل العينوأنه قد يشبه هذا النوع بما فاؤه واٌو أو ي     

 :ومناه قاراءة ابان محيصان ,(لَكاات  )و( رزَ ات ا)كـ , لكنه مقصور على السماع

َن ٺ  ٺ  چ  .بألف وصل وتاء مشددة (2) چٿ    اتُّم 

 موقف الشراح:
عند هذا أورد إذ  ؛دمن هذا اإلشكال موقف المتردِّ   وقف الكرماني       

هي من و عائشة قول  » ثم قال, لهذه اللفظة (3)يتخطئة الزمخشر الحديث

ئ ,فصحاء العرب حجةٌ في جوازه َخطِّئ م خط  أو أنه وقع من الرواة  ,فالم 

  .!(4)«عنها

                                                           

 . 239–238انظر: شواهد التوضيح ص  (1)

 574-2/573, والبحر احمليط 2/528. وقراءة ابن حميصن يف احملرر الوجيز  283البقرة, من اآلية: سورة   (2)
أن عاصًما يف شاذه قرأ  574-2/573والبحر احمليط  1/356}الذي ايتمن{ بإبدال اهلمزة ياء, ويف الكشاف 

 سر.}الذي امتن{ بإدغام الياء يف التاء قياًسا على )اتَّسر( يف االفتعال من الي

 . 1/26, والفائق 1/524, واملفصل 1/356انظر: الكشاف   (3)

 . 3/165الكواكب الدراري   (4)
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بدون (رز  أتَ تَ  أن)وفي الصحيح المذكور» :إل أنه في موضع آخر قال      

ه اللفظة وقعت من يميل إلى أن هذ ما سبقفكأنه من خالل .(1)«اإلدغام

 .الرواة

وذكر قول , إلى أن الرواية اشتهرت بالتشديد هنا (2)يوأشار الزركش        

 ,األولى للوصل ,بهمزتين ائ تََزرَ : والصواب, يبأنه عامِّ  (3)المطرزي

ح بخطأ من قال وأضاف أن  الزمخشري. (لعَ تَ اف  )والثانية فاء  ات زر : صر 

وقصره على , على وجه يصحوأن ابن مالك حاول تخريجه , باإلدغام

 .ولم يتبين لي رأي الزركشي فيه. السماع

في النسخ بتاء مشددة بعد  ن الرواية ثبتتأعلى  (4)الدمامينيونص           

بهمزتين ثانيتهما فاء ( رزَ تَ ائ  )وذكر أن الصواب فيه عند المطرزي , الهمزة

مالك  وأما ابن, وأن الزمخشري قطع بخطأ اإلدغام, من اإلزار, (لعَ تَ اف  )

 . ولم يتبين لي اختياره في المسألة .ا على السماعفأجازه مقصورً 

التاء المثناه بعد  في روايته وغيرها بتشديد أنه (5)حجروأوضح ابن           

المفتوحة ثم المثناه بوزن  بهمزه ساكنة بعد الهمزة تزرء  فأَ : الهمزة وأصله

المفصل أنه  حتى قال صاحب, أنكر اإلدغام ويينوأن أكثر النح, (لعَ تَ اف  )

مجمع )وحكاه الصغاني في , ب الكوفيينلكن نقل غيره أنه مذه, خطأ

وأشار ابن حجر في موضع  .وأن ابن مالك قصره على السماع(, البحرين

يهَن ّي  (6)آخر م  تَز ر)إلى أن الرواية عند الك ش 
 .وأنها األفصح( أن تَأ 

: وأصله, الهمزة وتشديد التاء المثناه بفتح (7)العينيوالرواية عند          

فنقل , رَ زَ أَ  :ألن أصله من ؛بالهمزتين أولهما مفتوحة والثانية ساكنة ,رز  تَ ئ  اَ 

                                                           

 . 3/167 الكواكب الدراري  (1)

 . 1/119انظر: التنقيح   (2)

ُعرَّب ص  (3)
ُغرَّب يف ترتيب امل

 . 35انظر: امل

 . 14-2/13انظر: مصابيح اجلامع   (4)

 . 404-1/403انظر: فتح الباري   (5)

 . 1/404انظر: فتح الباري   (6)

 . 3/265انظر: عمدة القاري   (7)
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ل من غير إدغام في حديث وكذا استعم, رز  ر يت  زَ فصار ات   (لعَ تَ اف  )إلى باب 

 الة  في حَ  ةٌ رَ ز  تَ ؤ  ي م  ه  ه وَ ائ  سَ ن   ضَ ع  بَ  ر  اش  بَ ي ي  ب  الن   كانَ » آخر وهو

فونه من أن عوام المحدثين يحرِّ  (2)ثم ذكر قول ابن هشام,  (1)«ضي  الحَ 

, فتعل من اإلزار ففاؤه همزة؛ ألنه اؤونه بألف وتاء مشددة ول وجه لهفيقر

 . اكنة بعد همزة المضارعة المفتوحةفس

ثم أورد الوجه األول فقط الذي ذكره , وأن الزمخشري كذلك أنكر اإلدغام

ما  إنما يصحُّ »: وتَعق به بقوله, اني من أن الحديث حجة على المانعالكرم

 ل يجوز أن يكون هذا خطأً  مَ ل  فَ  ,عاه إذا ثبت عن عائشة أنها قالت باإلدغاماد  

أو من  ,ويكون الخطأ من بعض الرواة ,ما قال معظم أئمة هذا الشأن مثلَ 

وقد أورد الكرماني  .(3)«عنهاعوام المحدثين ل من عائشة رضي هللا تعالى 

ح العيني بأن .!العيني؟ا الحتمال فكيف أغفله هذ  وفي موضع آخر صر 

ومن خالل هذين القولين يبدو أنه  .(4)اماللغة الفصحى فيها الهمزة  بال إدغ

 .إلى القول المانع لهذا الستعماليميل 

(رز  تَ أ  تَ )على أن الصواب في الرواية  ونص  السيوطي   
 (5). 

هي (رَ ز  تَ أ  تَ  ن  أَ )يّ ن  يهَ م  ش  واكتفى القسطالني بإشارته إلى أن رواية الك     

 .(6)األفصح

 :ناقشةامل
ثم , اإلزار :من, (لعَ تَ اف  )بالهمزة على وزن , رائتز: (زرات  )أصل        

ثم , ثم أبدلت الياء تاءً ,رزَ يتَ ا  : فصار, قلبت الهمزة ياًء؛ ألن ما قبلها مكسور

 .رات زَ :أدغمت في التاء فصار

ومذهب جمهور النحويين أن الياء المبدلة من الهمزة ل تقلب تاًء في       

 .(7)الفتعال

                                                           

 . 1/44انظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر   (1)

 . 4/383انظر: أوضح املسالك   (2)

 . 266-3/265عمدة القاري   (3)

 . 267 -3/266انظر: عمدة القاري   (4)

 . 1/403التوشيح   (5)

 . 1/345انظر: إرشاد الساري   (6)

, 1/309, وارتشاف الضرب 3/1619, وتوضيح املقاصد 312, التسهيل ص2/287انظر: اخلصائص   (7)
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الياء  دال  ول يجوز إب, رَ زَ ايتَ : من اإلزار( افتعل) تقول فيو»: قال ابن هشام

 .(1)«وليست أصلية, وإدغامها في التاء؛ ألن  هذه الياء بدل من همزة تاءً 

وهو أن , مذهب آخر مخالف لرأي الجمهورأما البغداديون فلهم فيه          

كي عن البغداديين »: قال المرادي, قلب الهمزة تاًء في الفتعال جائز وح 

, زرات  : ا وهيوحكوا من ذلك ألفاظً  ,أنهم أجازوا اإلبدال من ذي الهمزة

خذ من ومنه عندهم ات  , هل من األهلوات  , من اإلزار واألمانة, منوات  

 . (2)«األخذ

مع النصِّ على قلة  إجازة اإلبدال من ذي الهمزة لدي   والذي يترجح         

 ,(3)العكس؛ إذ القراءة تصحح العربية ل راءاتثبوته في الق؛ لما ورد منه

 :ومنه غير حديث الباب, ورود شواهده في األحاديث النبويةوكذلك 

كذا  (4)«ه  فليت ز ر  ب   ايرً الثوب  قص   انَ كَ  إن  فَ »: -رضي هللا عنه-حديث جابر 

 .(5)ملجميع رواة الموطأ باإلبدال واإلدغا

 -م  ل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ  كانَ »: -رضي هللا عنها-وحديث عائشة 

ت  أن  ات ز رَ ذَ ي إ  ن  ر  م  أ  يَ  ض   .مباإلدغا (6)«ا ح 

 

 

 الثـاني قسمال
                                                                                                                                                                      

 . 442-5/441والتصريح مبضمون التوضيح 

 . 4/354أوضح املسالك   (1)

, والتصريح مبضمون 1/309, وارتشاف الضرب 3/83, وانظر: شرح الشافية 3/1619توضيح املقاصد  (2)
 .  445, 388/ 5التوضيح 

 . 6/88انظر: إرشاد الساري   (3)

 . 1/141أخرجه مالك يف املوطأ: كتاب صالة اجلماعة, باب الرخصة يف الصالة:   (4)

 . 3/1619انظر: توضيح املقاصد   (5)
 . 1/88أخرجه الرتمذي يف سننه: أبواب الطهارة, باب ما جاء يف مباشرة احلائض:   (6)
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 الدراسة املنهجية
 :لوتشتمل على ثالثة فصو

التفاق والختالف في : األول

 .التوجيه

 .منهجهم في التوجيه: الثاني

 .  التقويم: الثالث
 

 

 

 :االتفاق واالختالف يف التوجيه: الفصل األول
 :وتحته أربعة مباحث     

 .ما اتفقوا عليه:  المبحث األول

 .ما اختلفوا فيه: المبحث الثاني
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 .أسباب التفاق: المبحث الثالث

 .أسباب الختالف: الرابع المبحث 

 

 

 

 

 املبحث األول: ما اتفقوا فيه:
 :اح  الصحيح ابَن مالك في توجيههاالمسائل التي وافق شر

 .(1)الضمير المجرور دون إعادة الجار العطف على -

 .(2)(أما)حذف الفاء من جواب  -

 .(3) ة من الالم الفارقةالمخفف( إن  ) خلو ما بعد -

 .(4)(أن  )ة بـغير متلوّ ( دَ ي  بَ )استعمال  -

 .(5)دخول الفاء على خبر المبتدأ -

الم ضي( إذا) إفادةو ,تقبالالس( إذ)إفادة  -
(6). 

 .(7)ورود الماضي بمعنى األمر -

                                                           

 . 75انظر املسألة: ص  (1)

 . 157انظر املسألة: ص  (2)

 . 70انظر املسألة: ص  (3)

 . 166انظر املسألة: ص  (4)

 . 190انظر املسألة: ص  (5)

 . 34انظر املسألة: ص  (6)

 . 86انظر املسألة: ص  (7)
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 .(1)ذف الفاء والمبتدأ من جواب الشرطح -

 .(2)التثنية والجمع مع السم الظاهر إلحاق الفعل عالمة -

 .(3)(بله)على  الزائدة (نم  )دخول  -

 .(4)احرفً ( ليس)مجيء  -

 .(5)لبتداء الغاية الزمانية( نم  )مجيء  -

 .(6)افعال ماضيً ( جعل)وقوع خبر  -

 مع إضافة ,فق الشراح  ابَن مالك في تخريجهاوهناك مسائل وا         

 :وهذه المسائل, احتمالت أخرى في التخريج

زاد الدماميني وابن حجر : لعدول عن ضمير المذكر إلى المؤنثا -

«, ن  ه  ي  لَ أتَى عَ  ن  مَ ـل  ن  وَ هَ ه ن  لَ »ج حديث  في تخرياحتماًل والقسطالني 

َما ال َعَمل  ف ي »في حديث  تأنيث الضميرل آخر زاد الدماميني احتماًل و

ه   ن هَا ف ي هَذ   .(7) «أَي اٍم أَف َضَل م 

زاد الكرماني في تخريج الحديث : في الكالم المثبت (قط)استعمال -

 .(8)احتمالين

زاد الكرماني احتمالين في  :االتمييز بعد فاعل نعم ظاهرً وقوع  -

 .(9) آخروزاد الدماميني احتماًل  ,ثتخريج الحدي

                                                           

 . 151انظر املسألة: ص  (1)

 . 194انظر املسألة: ص  (2)

 . 214انظر املسألة: ص  (3)

 . 163انظر املسألة: ص  (4)

 . 145انظر املسألة: ص  (5)

 . 105انظر املسألة: ص  (6)

 . 96انظر املسألة: ص  (7)
 . 206انظر املسألة: ص  (8)

 . 126انظر املسألة: ص  (9)
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 في تخريج زاد الكرماني احتماًل  :رفع المستثنى التام الموجب -

وزاد في توجيه , «روناه  ى إل المجَ عافً تي م  أم   كلُّ »الحديث األول 

 .(1)ا ثانيً احتماًل  «مر  ح  ادة لم ي  تَ قَ  إل أبوهم موا كلُّ رَ أح  »الحديث اآلخر 

 ,زاد الكرماني احتمالين في تخريج اإلشكال :حذف حرف العطف -

 . (2)وزاد الدماميني وجها آخر

 ,زاد ابن حجر في تخريجه احتمالين :إطالق الجمع على الثنين -

 .(3) آخرالعيني احتماًل  أضافو

 في احتماًل  زاد ابن حجر: اا وجرً ا ونصبً وم المثنى األلف رفعً لز -

 .(4)وتبعه العيني «,نا اثنا عشرق  ر  فَ فَ »تخريج حديث 

 الكرماني زاد: غير المجرورة يةالستفهام (ما)من  لفاألحذف  -

ابن  وأضاف  ,احتماًل  والدماميني والعيني والسيوطي والقسطالني

 .  (5)احتماًل آخر حجر

 في ماًل احت ابن  حجرزاد : المجزوم في الفعل ثبوت حرف العلة -

 .(6) «عنَ ص  أَ ى ما رَ تكن األخرى تَ  وإن  »يث حد تخريج

زاد الكرماني  :لمجرد التخفيفالرفع من األفعال الخمسة  نونحذف   -

ا ذَ إ  »  في تخريج حديثوابن حجر والعيني والقسطالني احتماًل 

 .(7)«بِّراا ت كَ ـمَ ك  عَ اج  ضَ ا مَ ـمَ ـت  ذ  خَ أَ 

 في تخريج زاد ابن حجر احتماًل  :باسم الفاعلاتصال نون الوقاية  -

 .(1)«يـون  ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ » حديث

                                                           

 . 62انظر املسألة: ص  (1)

 . 86انظر املسألة: ص  (2)

 . 107انظر املسألة: ص  (3)

 . 114انظر املسألة: ص  (4)

 . 175انظر املسألة: ص  (5)

 . 49انظر املسألة: ص  (6)

 . 53انظر املسألة: ص  (7)
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 : ما اختلفوا فيه:املبحث الثاني
 :لف الشراح  ابَن مالك في توجيههاالتي خا حاديثاأل

ف َر له   ات َسابً واح   اانً ر  إيمَ ةَ القَد  لَ ي  يَق م  لَ  ن  مَ »حديث  - اعترض ابن  «: غ 

 ,اا والجواب ماضيً مجيء الشرط مضارعً  حجر الستدلل به على

ح كونه من تصرف الرواة فكأنه يميل  ,قولَه السيوطيُّ  أوردو, (2)ورج 

 . (3)إلى رأيه

ف فيه خال «:رٍ ف  ك  ب   م  د ه  ه  ٌث عَ ي  د  حَ  م ك  و   قَ َل و  لَ  ,ة  شَ ائ  يا عَ »حديث  -

إلى تصرف  (لول)ظهور خبر المبتدأ بعد ونسب  ,السيوطي

 .(4)الرواة

                                                                                                                                                                      

 . 141انظر املسألة: ص  (1)

 . 92 -1/91: فتح الباري انظر  (2)

 . 200 -1/199انظر: التوشيح   (3)

 . 43-2/42مهع اهلوامع انظر:   (4)
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 (2)ابن  حجرو (1)الزركشي خالف «:ر  مَ وع   رٍ ك  و بَ ب  ت  وأَ ن  ك  »حديث  -

لمرفوع الضمير اعلى  عطفالستشهاد به على ال (3)والسيوطي

 .رواة على لفظهلعدم اتفاق ال ؛المتصل دون فاصل أو تأكيد

ا ن  ا ك  ر  مَ ثَ أك   ن  ح  ونَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -يُّ ب  ا الن  نَ ى ب  ل  صَ »حديث  -

في الكالم ( قط)استعمال الستدلل به على  حجر ابن  اعترض   :«طُّ قَ 

 .(4)في هذا الحديث ارً  بكون النفي مقدّ اًل معلِّ  ؛المثبت

 ابن  حجر خالف «:رَ ح  والسِّ  َك باهلل  ر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  »حديث  -

ا بأن هذا الحديث ليس تجًّ م ح ؛حذف المعطوفالستشهاد به على 

وإنما اختصره البخاري كعادته في جواز القتصار على بعض , اتامًّ 

 . (5)الحديث

ت  ك  »ث حدي -  توجيهَ  اعترض الدمامينيُّ  «:ونر  اه  جَ ى إل الم  افً عَ ي م  لُّ أم 

 معلاًّل بأن قولَه ؛رفع المستثنى التام الموجبفي إجازته  ابن مالك

 .(6)يؤدي إلى جواز الرفع في كل كالم تام موجب

الستشهاد به على  خالف الدماميني «:ات  نَ م  اء  المؤ  سَ ن  ن  ك  »حديث  -

لهو ,إضافة الصفة للموصوف  .(7)بتقدير ل شاهد فيه على المسألة أو 

بي  انٌ مَ ي  إل إ   ه  ج  ر  خ  ه ل ي  يل  ب  في سَ  جَ رَ خَ  لمن هللا   بَ دَ تَ ان  »حديث  -

 (10)وابن حجر (9)والدماميني (8)الزركشي خالف «:يل  س  ر  ب   يقٌ د  ص  وتَ 

                                                           

 . 2/784انظر: التنقيح   (1)

 . 7/40انظر: فتح الباري   (2)

 . 6/2334انظر: التوشيح   (3)

 . 2/564انظر: فتح الباري   (4)

 . 10/232انظر: فتح الباري   (5)

 . 333-9/332انظر: مصابيح اجلامع   (6)

 . 250-2/249انظر: مصابيح اجلامع   (7)

 . 1/37التنقيح : انظر:   (8)

   . 128–1/127انظر: مصابيح اجلامع   (9)

 . 6/7, وانظر فيه: 1/93انظر: فتح الباري   (10)
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جه الثالثة على اللتفاتو, توجيهه على حذف الحال (1)والعيني , خر 

 .وتركه العيني بال توجيه

 اعترض «:يصٍ م  اٍر وقَ في إزَ , اءٍ دَ اٍر ور  زَ ٌل في إ  جَ ى رَ ل  صَ »حديث  -

واختار في المحذوف  ,حذف حرف العطفتوجيهه على  الدماميني

 .(2) ل حرف عطفأن يكون فعاًل 

 (3)ابن  حجر خالف  «:اهَ ائ  رَ وَ ن م   ونَ رُّ م  يَ  ار  ـمَ والح   والمرأة  »حديث  -

والسيوطيُّ 
ين بأنه (4) من تصرف  توجيهه على تقدير محذوف؛ محتَج 

والعينيُّ , الرواة
 . كونه من إطالق الجمع على الثنينل (5)

 (6)الزركشياعترض  «:يب  اح  صَ ي ـو ل  ك  ار  تَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ » حديث -

لتصرف الرواة  ؛الفصل بين المتضايفينتخريجه على  (7)والسيوطي

 .فيه

تخريجه على إجراء الوصل  يالدمامين اعترض «:ع  رَ لن ت  »حديث  -

ق بكل جملة منها مفردة عن ك نطلَ أن المَ مجرى الوقف؛ لحتمال 

 .(8) كما وقعفحكاه , ووقف على آخرها, األخرى

توجيهه  العيني خالف  «:هامَ مَ ى إ  ل  صَ فَ  لَ زَ نَ  د  قَ  يلَ ر  ب  ج   ا إن  مَ أَ »حديث  -

جهو ,وقوع الحال معرفةعلى   .(9)على النصب على الظرفية خر 

                                                           

 . 1/230انظر: عمدة القاري   (1)

 . 462 -8/461, وانظر فيه: 87-2/86انظر: مصابيح اجلامع   (2)

 . 1/576انظر: فتح الباري   (3)

 . 2/557انظر: التوشيح   (4)

 . 4/281انظر: عمدة القاري   (5)

 . 2/923, 781– 2/780انظر: التنقيح   (6)

 . 6/2323انظر: التوشيح   (7)

 . 127 – 3/126انظر: مصابيح اجلامع   (8)

 . 15/137انظر: عمدة القاري   (9)
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 فيه تصال نون الوقايةا السيوطي أنكر «:يـون  ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »حديث  -

 .(1)فيهتصرف الرواة ب ؛ معلِّاًل باسم الفاعل

 (3)وابن حجر (2)الكرماني خالف :«دجَ سَ  د  قَ  ه  نَ و  رَ ى يَ ت  حَ »حديث  -

جوه على و(, أن  )توجيهه على إهمال  (5)والسيوطي (4)والعيني خر 

 . إرادة الحال

تخريجه على  (7)والسيوطي (6)العيني خالف «:رز  ت  تَ  ها أن  رَ مَ أَ »حديث  -

 .ف الرواة فيهتصرُّ بأنه من  ؛بدال همزة فاء الفتعال تاءً إ

هَاد  »حديث  - لٌ  ,َوَل ال ج   (9)والدماميني (8)الزركشي خالف «:إ ل  َرج 

إل )وقد روه بـ , إل جهاد رجل: توجيهه على تقدير (10)والقسطالني

 (12)والسيوطي (11)حجر ابن  كذلك و (,لكن رجل خرج –عمل رجل 

 .(إل عمل رجل) وقد راه بـ

ت  »حديث  - س   َما ك د  بَ  أَن  أ َصلَِّي َحت ى َكاَدت  الش م  ر  خالف ابن «: تَغ 

مقرونًا بـ ( كاد)تخريجه على مجيء خبر  (1)والسيوطي (13)حجر

 .؛ ورّجحا تصرف الرواة فيه(أن  )

                                                           

 . 8/3555انظر: التوشيح   (1)

 . 5/115انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 2/233انظر: فتح الباري   (3)

 . 5/306انظر: عمدة القاري   (4)

 . 2/738انظر: التوشيح   (5)

 . 266-3/265انظر: عمدة القاري   (6)

 . 1/403انظر: التوشيح   (7)

 . 1/254انظر: التنقيح   (8)

 . 2/287, وانظر: شرح التسهيل 22–3/21انظر: مصابيح اجلامع   (9)

 . 217 – 2/216انظر: إرشاد الساري   (10)

 . 2/460انظر: فتح الباري   (11)

 . 3/891انظر: التوشيح   (12)

 . 2/69انظر: فتح الباري   (13)
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 املبحث الثالث: أسباب االتفاق:
 :راح لبن مالك في توجيه المشكالتمن أسباب موافقة الش

 :ومن ذلك ,د التوجيه الذي ذكرهأخرى تؤيِّ يات وجود روا-1

ح ابن حجر إذ«, ى لهاادَ نَ ي   ليسَ »حديث  -  (3)والقسطالني (2)رج 

ا ضمير التوجيه الثاني الذي ذكره ابن مالك وهو أن يكون اسمه

, د ذلكن بأن رواية مسلم تؤيِّ ي  ل  مستد   ,االشأن والجملة بعدها خبرً 

 .«نادي بها أحدليس ي  »: ولفظه

ح ابن حجر «, ىارَ صَ ود  والن  ه  واليَ  م  ك  ل  ثَ ا مَ ـمَ ن  إ  » حديث - إذ رج 

سيأتي في أحاديث األنبياء »توجيه ابن مالك؛ معلِّاًل بأن الحديث 

                                                                                                                                                                      

 . 2/632انظر: التوشيح   (1)

 . 2/96انظر: فتح الباري   (2)

 . 2/3انظر: إرشاد الساري   (3)
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وإن ما َمثل كم ومثل  اليهود  »من طريق الليث عن نافع بلفظ 

 .(1)«والن صارى

 :ومن ذلك, ه ووجاهته بالنسبة إلى آراء غيرهقوة رأي-2

 إذ «,ك أغنياء خير من أن تتركهم عالةإنك إن تركت ولد»حديث  -

ياض وقول القرطبي وأتبعهما ذكر العيني في توجيهه قول ع

 .(2)«....التحقيق فيه ما قاله ابن مالك: قلت  »: بقوله

فبعد أن ذكر ابن , (3)«دٍ غَ  دَ ع  ى بَ ارَ صَ والن   ادً غَ  ود  ه  اليَ »: حديث -

ًحا توجيه ابن  حجر توجيه القرطبي وابن مالك للحديث قال مرجِّ

 .(4)«وهو أوجه من كالم القرطبي»: مالك

والتي جعلت , حسن تقديراته ودقتها؛ بسبب براعته في النحو-3

 .   غالب الشراح يهرعون إلى رأيه في تخريج اإلشكالت الواردة

فال تكاد تقف على , لنحو واللغةوعلو مكانته في ا, شهرة كتابه-4

موضع نحوي مشكل في صحيح البخاري إل وتجد رأي ابن مالك فيه  

اح الصحيح  .ظاهًرا عند شر 

فليس هناك موضع في , عدم حمله على تصرف الرواة كغيره-5

ومن , أشار فيه ابن مالك إلى تصرف الرواة فيه( شواهد التوضيح)

ة إشكال الروايات دون الوقوع في ثم  وجد الشراح معينًا على إزال

 .رمي الرواة بالتصرف فيها

 

 

 

                                                           

 . 3/1274. وانظر: صحيح البخاري: كتاب األنبياء, باب ما ذكر عن بين إسرائيل:  4/447فتح الباري   (1)

 . 8/89عمدة القاري   (2)

 . 1/299صحيح البخاري: كتاب اجلمعة, باب فرض اجلمعة:   (3)

 . 2/356فتح الباري   (4)
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 املبحث الرابع: أسباب االختالف:
اح في توجيه من   :بعض المسائلأسباب اختالف الشر 

ح  غيَر ما ذكره ابن مالك-1  : ومن ذلك ,وجود رواية أخرى ت رجِّ

بي  انٌ مَ ي  إل إ   ه  ج  ر  خ  ه ل ي  يل  ب  في سَ  جَ رَ خَ  لمن هللا   بَ دَ تَ ان  »حديث  -

مالك وأتبعه  تخريج ابن أورد ابن  حجر إذ, «يل  س  ر  ب   يقٌ د  ص  وتَ 

ل له في أن  األولى فيه أن يكون من باب رحِّ بتعقُّب ابن الم  

من طريق األعرج بلفظ » بأن رواية ستأتي اًل وأي ده معلِّ , اللتفات

 .(1)« «ل يخرجه إل الجهاد في سبيله وتصديق كلماته»

ف َر له   ات َسابً واح   اانً ر  إيمَ ةَ القَد  لَ ي  يَق م  لَ  ن  مَ »حديث  - اعترض  إذ«, غ 

فعل  مالك في الستدلل بهذا الحديث على مجيء ابنَ  ابن  حجر

من تصرف  ها بأنمحتجًّ  ,اا والجواب ماضيً الشرط مضارعً 

ة بلفظ بأن الروايات فيه مشهورة عن أبي هرير مستدّلً و ,الرواة

عن »وأن النسائي رواه بسنده , في الشرط والجزاء (2)[اضيالم]

بل , فيه فلم يغاير بين الشرط والجزاءأبي اليمان شيخ البخاري 

 .(3)««من يقم ليلة القدر ي غفر له»: قال

 إذ اعترض«, اهَ ائ  رَ وَ ن م   ونَ رُّ م  يَ  ار  ـمَ والح   والمرأة  »حديث  -

: فقال, وفمحذ على تقديرفي أنه  ابن مالك  السيوطيُّ تخريج

 بين يديه المرأة   يمرُّ »وهو من تصرف الرواة بدليل رواية »

 .(4)« «والحمار

 :ومن ذلك ,القاعدة وعدم مخالفتهامحاولة اطّراد  -2

                                                           

 . 1/93فتح الباري   (1)

 سبق التنبيه على أن ما يف فتح الباري لفظ ]املضارع[ بدال من املاضي, وهو حتريف.  (2)

 . 92 -1/91فتح الباري   (3)

 . 2/557التوشيح   (4)
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 إذ«, يصٍ م  اٍر وقَ في إزَ , اءٍ دَ اٍر ور  زَ ٌل في إ  جَ ى رَ ل  صَ »حديث   -

تعيُّن كون المحذوف فيه  ابن مالك بعدم على الدمامينيُّ  ستدركا

ح بأن, وإنما يصح أن يكون المحذوف فعاًل  ,حرف عطف : وصر 

ا وحذف حرف العطف بابه لثبوته إجماعً  ؛الحمل على هذا أولى»

 .(1)«ووقوعه في الشعر مختلف فيه ,الشعر فقط عند بعض

ت  ك  »حديث   -  الدمامينيُّ  عترضا إذ«, ونر  اه  جَ ى إل الم  افً عَ ي م  لُّ أم 

ا بأن ؛ محتجًّ ازته لرفع المستثنى التام الموجبابن مالك في إج توجيهَ 

يؤدي إلى جواز الرفع في كل  الذي فتحه ابن مالك فتح هذا الباب

 .(2)كالم تام موجب

ف  حَ ق  ة  اللِّ يحَ ن  المَ  مَ ع  ن  »عند حديث  أيضا عليه كواستدر - ن حَ ة  الص   «ةً يُّ م 

يحتمل أن »: ا بقولهنعم ظاهرً لتمييز بعد فاعل في إجازته وقوع ا

والمنيحة الموصوفة بما ذكره  ,إن فاعل نعم في الحديث مضمر: يقال

فال  ,ومنحة تمييز تأخر عن المخصوص ,هي المخصوص بالمدح

 . (3)«اهد فيه على ما قالش

بأن يكون  «ات  نَ م  اء  المؤ  سَ ن  ن  ك  »ديث استدرك عليه كذلك عند حو -

فيكون , من النساء والطوائف أعمُّ , نساء الطوائف المؤمنات: التقدير

فال يكون فيه شاهد على إضافة الموصوف إلى , كنساء الحي

 .(4)الصفة

 :األمثلةومن  ,تؤيد الوجه الذي ذكره ابن مالك د بهاعدم  رواية معت -3

 غزوت  »في حديث ( انيـثم)ترك تنوين أجاز ابن مالك في تخريج   -

أن تكون اإلضافة : ومنها, ثالثة أوجه« انيَ ـأو ثم غزواتٍ  سبعَ  ....

ا لفظً ( جواري)لمشابهته  ؛(انـثم)وأن ترك تنوين , غير مقصودة

                                                           

 . 87 -2/86مصابيح اجلامع   (1)

 .  333 – 9/332انظر: مصابيح اجلامع   (2)

 . 6/27مصابيح اجلامع   (3)

 . 250 -2/249انظر: مصابيح اجلامع   (4)
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ن بعدم وقوفهم على ي  حتج  م   (2)والعيني (1)ه ابن  حجراعترضف ,ومعنى

 .ل في البخاري ول في غيره( انـثم)رواية 

إلى ( األلف)ابن  مالك في تخريج إضافة من األوجه التي ذكرها  -

أن يكون األصل : «ارٍ نَ ي  د   ف  ل  األَ ب   ه  اءَ جَ  مَ د  ا قَ ـم  لَ فَ »يث في حد( دينار)

من الخط؛ لصيرورتها باإلدغام  الالم ثم حذفت, باأللف الدينار: فيه

لكن الرواية بتنوين »: اقال الدماميني معترضً  ,فكتب على اللفظ, داًل 

 .(3)«برواية معتبرة تعي ن هذا الوجه ولو ثبت عدم تنوينه ,(دينار)

ق الحتمال لنقض توجيه -4  :ومن ذلك, ابن مالك تطرُّ

ل : فإن قلتَ »: قال إذ «,رَ ز  ت  تَ  ها أن  رَ مَ أَ »اني لحديث توجيه الكرم -

ن وقول م ,يجوز اإلدغام فيه عند التصريفي قاله صاحب المفصل

قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة : خطأ؟ قلت   (رزَ ات  )قال 

 .(4)«أو أنه وقع من الرواة عنها ,ئط  خ  م   ئطِّ خَ في جوازه والم  

جراء الوصل إمالك في إجازته  ابن توجيه اعتراض الدمامينيُّ  -

؛ إذ مل نسلِّ »: إذ قال(, ع  رَ لن ت  )توجيه حديث  عندرى الوقف مج

ووقف  ,األخرىا مفردة عن ك نطق بكل جملة منهلَ يحتمل أن المَ 

 .(5)«فحكاه كما وقع, على آخرها

 

 

 

 

                                                           

 . 9/621انظر: فتح الباري   (1)

 . 12/110انظر: عمدة القاري   (2)

 . 5/177مصابيح اجلامع   (3)

 . 3/165الدراري الكواكب   (4)

 . 127 – 3/126مصابيح اجلامع   (5)
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 منهجهم في التوجيه  : الفصل الثاني
 :مباحث ةوتحته أربع    

 

 .عرض المشكالت وتوجيهها: األول

 .عزو التوجيهات واآلراء: الثاني

 .الستشهاد :الثالث

 .الختيار والترجيح: الرابع
 

 

 

 

  

 

 ها. ألول: عرض املشكالت وتوجيهاملبحث ا
 :في عرض المشكالت وتوجيهها ما يليمن أبرز سمات الشراح 

 ثم اإلجابة عنه بإيراد قول  َمن  , اإلشارة إلى اإلشكال في الرواية -1

هَ  جَ وخَ  هوج   :ومن األمثلة على ذلك, هر 

ولمن أتى  لهن   هن  »عند حديث و ,في مسألة تأنيث المذكر  -

مقتضى الظاهر أن يكون هاء  فكان»: قال الدماميني «,عليهن  

بأن األصل : وأجاب ابن مالك, ا؛ ألن المراد أهل المواقيتوميمً 

 .(1)«...بأنه على حذف مضاف : وأجاب غيره.. ..ذلك 

عند حديث و ,ثنينألة إطالق صيغة الجمع على الفي مس  -

: فإن قلت»: قال الكرماني «,هاائ  رَ ن وَ م   ونَ مرُّ يَ  والحمار   والمرأة  »

: قال المالكي: بلفظ التثنية؟ قلت( يمران)ضي أن يقال القياس يقت

أنه أراد المرأة والحمار  فالوجه ....أعاد ضمير الذكور 

                                                           

 . 45-4/44مصابيح اجلامع   (1)
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 .(1)«وراكبه

عند حديث و ,ثبوت حرف العلة في المضارع المجزومة في مسأل  -

من كالم ( متى)فإن قلت »: قال الكرماني «,متى يقوم مقامك»

ه شب  : قال المالكي: ما جزم شرطه وجزاؤه؟ قلت مَ ل  المجازاة فَ 

 .(2)«فأهملت( إذا)بـ ( متى)

ديث عند حو ,ل الفاء على خبر المبتدأ بال علةفي مسألة دخو -

واست شك ل بأن »: قال ابن حجر «,ابذ  كَ فَ  ه  ق  د  تَه  ي َشقُّ ش  ي  أ  ي رَ ذ  ال  »

, اعامًّ ا ن يكون مبهمً الموصول الذي يدخل خبره الفاء ي شترط أ

 .(3)«ه نزل المعين المبهم منزلة العاموأجاب ابن مالك بأن

 :ن ذلكوم, عنايتهم بذكر الخالف النحوي -2

عند و ,الضمير المجرور دون إعادة الجار في مسألة العطف على -

 ستعمالأن هذا الذكر الدماميني  «,م واليهود  إنما مثلك  » حديث

والكوفيين , ا واألخفشلبصريين إل يونس وقطربً ممنوع عند ا»

 . (4)«قاطبة على الجواز

اء  سَ ن  ن  ك  »عند حديث و ,في مسألة إضافة الشيء إلى نفسه -

بصريين يتأولونه على حذف ذكر الزركشي أن ال «,ات  نَ م  المؤ  

ويكتفون , اكوفيون فال ي قدِّرون فيه محذوفً وأما ال, الموصوف

 .(5)باختالف األلفاظ في المغايرة

عند و ,رفع المتصل دون فاصللضمير افي مسألة العطف على  -

عطف على »: قال القسطالني «,ر  مَ وع   رٍ ك  بَ  وأبو كنت  »حديث 

خالف بين وفيه , رفوع المتصل بدون تأكيد ول فاصلالم

 .(6)«....البصريين والكوفيين 

ويظهر , من األوجه اإلعرابيةاهتمامهم بذكر ما تحتمله الرواية  -3

 :التالية مواضعال ذلك في

                                                           

 . 4/154الكواكب الدراري   (1)

 . 5/89الكواكب الدراري   (2)

 . 10/509فتح الباري   (3)

 . 154-5/153مصابيح اجلامع   (4)

 . 2/564انظر: التنقيح   (5)

 . 98-6/97إرشاد الساري   (6)
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«, يصٍ م  اٍر وقَ في إزَ , اءٍ دَ اٍر ور  زَ ٌل في إ  جَ ى رَ ل  صَ »حديث عند  -

أو هو , من باب اإلبدال»ه الكرماني حذف حرف العطف بأنه وج  

أو محمول , ونحوها( أو)لتعداد فال حاجة إلى مذكور على سبيل ا

 . (1)«اة في جوازهعلى حذف حرف العطف على قول بعض النح

ثالثة أوجه؛  «له  أبا جَ  أنتَ »: قول ابن مسعود في تخريج أجازو -

ا أنه  أو على , أنت مصروع يا أبا جهل :؛ أيمنصوب بالنداء»إم 

أنت تكون أبا : أو تقديره(, ولو ضربه بأبا قبيس: )مذهب من يقول

 . (2)«جهل

ق  »حااديث  عنااد - اارَ  رَ َشااا عَ نَااا اث  نَاافَفَر  ج اباان  حجاار  «,الً ج  مجاايء خاار 

لمثناى علاى طرياق مان يجعال ا» أناهصورة المرفاوع بعلى الحال 

 چۇئ   وئ إن  چ: ومنه قوله تعالى, بالرفع في األحوال الثالثة
, بضاام أولااه علااى البناااء للمجهااول( ناااقف رِّ فَ )ويحتماال أن يكااون , (3)

 .(4)«على أنه مبتدأ وخبره مع كل رجل منهم( اثنا عشر)فارتفع 

ف  حَ ق  اللِّ ة  يحَ ن  المَ  مَ ع  ن  »حديث  عند - ن حَ ة  الص  : قال الدماميني «,ةً يُّ م 

.. ..ا ظاهرً ( ن عم)ز بعد فاعل فيه وقوع التميي: قال ابن مالك»

, في الحديث مضمر( ن عم)إن فاعل : يحتمل أن يقال: قلت

( منحة)و, صوفة بما ذكره هي المخصوص بالمدحوالمنيحة المو

 .  (5)«قالعلى ما  تمييز تأخر عن المخصوص فال شاهد فيه

 

 :ذلك ومن ,وايات المتعددة في الحديث الواحدتوجيه الر -4

ه  إذ «,رَ ح  والسِّ  َك باهلل  ر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  »حديث  - وج 

على أنه خبر لمبتدأ ( الشرك)القسطالني الرواية في رفع 

 .(6)ورواية النصب على البدل, محذوف

ه ابن  حج إذ«, عنَ ص  ما أَ  رَ تكن األخرى تَ  وإن  »حديث  - ر رواية وج 
                                                           

 . 4/25الكواكب الدراري   (1)

 . 15/160الكواكب الدراري   (2)

 . 63سورة طه, من اآلية:   (3)

 . 6/600فتح الباري   (4)

 . 6/27مصابيح اجلامع   (5)

 . 8/404انظر : مصابيح اجلامع   (6)
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أو بحذف , باإلشباع «ترى»ورواية , بالجزم جواب الشرط( ترَ )

 .(1)سوف :شيء تقديره

( نةَ البيِّ )»: قال السيوطي إذ«, كَ ر  ه  دٌّ في ظَ وإل حَ  ةَ نَ يِّ البَ »حديث  -

ر: بالنصب أي ض  نة  وإما إما البيِّ : وروي بالرفع على تقدير, أح 

 . (2)«حدٌّ 

جتوجيه من إيراد  -5  : ومن ذلك ,وإضافة أوجه أخرى, اإلشكال خر 

كر ابن  حجر فبعد أن ذ «,ةادَ تَ قَ  هم إل أبوموا كلُّ رَ أح  »حديث  -

إل )ومن توجيه الرواية المذكورة وهي »: تخريَج ابن مالك قال

 .(3)«طالب على مذهب من يقول علي بن أبوأن يكون ( قتادة أبو

بي  انٌ مَ ي  إل إ   ه  ج  ر  خ  ه ل ي  يل  ب  في سَ  جَ رَ خَ  لمن هللا   بَ دَ تَ ان  »حديث  -

: قال ابن مالك في التوضيح»: قال الزركشي «,يل  س  ر  ب   يقٌ د  ص  وتَ 

 قائاًل : ولكنه على تقدير حال محذوفة؛ أي, إيمان به: كان األليق

عدل عن ضمير الغيبة إلى : األليق أن يقال: قلت  .. ..

 .(4)«الحضور

قال  «,يصٍ م  اٍر وقَ في إزَ , اءٍ دَ اٍر ور  زَ ٌل في إ  جَ ى رَ ل  صَ »حديث  -

ل : قلت... .فيه حذف حرف العطف : قال ابن مالك»: الدماميني

صلى رجل في : أي, يتعين؛ لحتمال أن يكون المحذوف فعاًل 

 .(5)«صلى في إزار وقباء, إزار وقميص

 :ومن ذلك ,يه الحديث المشكل بذكر الشبيه لهتوج -6

اى ماا أَ رَ تكان األخارى تَا وإن  »وجيه الكرماني لحاديث ت -  إذ«, عنَ ص 

ۈ   ٴۇ  چ  وهو مثل ما ق ارئ ( ترى)وفي بعضها ( تر)»: قال

ك م ر ك   چۋ    ي د 
: هاو علاى حاذف الفااء كأناه قيال: فقيال, بالرفع (6)

                                                           

 . 11/423انظر : فتح الباري   (1)

 . 7/2943التوشيح   (2)

 . 4/30فتح الباري   (3)

 . 1/37التنقيح   (4)

 . 87-2/86مصابيح اجلامع   (5)

 . 78سورة النساء, من اآلية:   (6)
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 .(1)«فيدرككم

القياس : فإن قلت»: إذ قال« المؤمنات   اء  سَ ن   ن  ك  »حديث توجيهه لو -

في أن , أكلونا البراغيث: قولهمهو ك: فما وجهه؟ قلت( كانت)

ذ إ ؛وهو كذلك توجيه السيوطي للحديث .(2)«البراغيث بدل أو بيان

 .(3)«هو على حد أكلوني البراغيث( منات  المؤ كن  نساء  )»: قال

 «رَ ح  والسِّ  َك باهلل  ر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  »لكرماني لحديث توجيه ا -

وهو من قبيل , فقط ولهذا ذكر الثنتين, مختصر من مطول»بأنه 

 .(5)«(4) چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ : قوله تعالى

بأن فيه  «ورداءٍ  في إزارٍ  ى رجلٌ ل  صَ »توجيه الدماميني لحديث  -

ومثله في كالم »: قال ,ليصلِّ : وقوع الماضي بمعنى األمر؛ أي

 .(6)«ليتق وليفعل: عليه؛ أيي ثب   ا هللا امرؤ فعل خيرً  اتقى: العرب

( إل)»: قال «,ةادَ تَ قَ  أبوهم إل موا كلُّ رَ أح  »توجيه السيوطي لحديث  -

ڤ  ڤ  ڤ    چ  :ونظيره, وما بعدها مبتدأ وخبر, لكن: بمعنى

 .(8)«(7)چ ڦ   قَل يلٌ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 15/169الكواكب الدراري   (1)

 . 4/218الكواكب الدراري   (2)

 . 2/622التوشيح   (3)

 . 97سورة آل عمران, من اآلية:   (4)

 . 21/39الكواكب الدراري   (5)

 . 2/86مصابيح اجلامع   (6)

, والكشاف 15. وهي قراءة ُأيّب واألْعَمش, انظر: خمتصر يف شواذ القرآن ص 249سورة البقرة, من اآلية:   (7)
 . 2/424, والبحر احمليط 1/323

 . 4/1378التوشيح   (8)
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 : عزو التوجيهات واآلراء:نياملبحث الثا
 

في غالب األمر ينسبون  جميعهم تبي ن من خالل هذه الدراسة أن الشراح

ويشذُّ من بينهم العيني الذي ينقل أحيانًا أسطًرا  ,ااآلراء المنقولة ألصحابه

إلى إما أن تكون  تهم اآلراءونسب ,(1)متتابعة عن ابن حجر دون اإلشارة إليه

 :كما في, العالم دون ذكر كتابه

بي  انٌ مَ ي  إل إ   ه  ج  ر  خ  ه ل ي  يل  ب  في سَ  جَ رَ خَ  لمن هللا   بَ دَ تَ ان  »حديث  -

( رجه إل إيمان بيل يخ)»: قال الزركشي إذ «,يل  س  ر  ب   يقٌ د  ص  وتَ 

 .(2)«قاله ابن مالك.  لهقائاًل : لكنه على تقدير( به)مقتضى الحال 

ق  »حديث  - اثنا ) إلى أنماميني الد أشار إذ«, اًل ج  رَ  رَ شَ ا عَ نَ ا اث  نَ فَفَر 

 .(3)«قاله ابن مالك .على لغة بني الحارث»: جاءت( عشر

هو »: قال ابن حجر إذ«, ىارَ صَ ود  والن  ه  واليَ  م  ك  ل  ثَ ا مَ ـمَ ن  إ  » حديث -

. الضمير المجرور بغير إعادة الجارا على عطفً ( اليهود)بخفض 

 .  (4)«قاله ابن التين

ا ن  ا ك  ر  مَ ثَ أك   ن  ح  ونَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -يُّ ب  ا الن  نَ ى ب  ل  صَ »حديث  -

غير مسبوقة ( قط)استعمال : قال المالكي»: قال الكرماني إذ«, طُّ قَ 

 .(5)«....بالنفي مما خفي على كثير من النحويين 

ف  حَ ق  ة  اللِّ يحَ ن  المَ  مَ ع  ن  »حديث  - ن حَ ة  الص  : قال الدماميني إذ«, ةً يُّ م 

وع التمييز بعد فيه ق: قال ابن مالك. نصب على التمييز( منحة)»

 .(6)«اظاهرً ( نعم)فاعل 

                                                           

, وعمدة 6/600, وكذلك: فتح الباري 5/44, وعمدة القاري 2/34قارن مثال بني املواضع اآلتية: فتح الباري   (1)
 .   9/145, وعمدة القاري 3/389, وكذلك: فتح الباري 5/101القاري 

 . 84. وانظر: شواهد التوضيح ص 1/200التوشيح   (2)

 . 157. وانظر: شواهد التوضيح ص 2/266مصايب اجلامع   (3)

 . 4/447فتح الباري   (4)

 . 248. وانظر: شواهد التوضيح ص 8/155الكواكب الدراري   (5)

 . 167. وانظر: شواهد التوضيح ص 6/27 مصابيح اجلامع  (6)
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قال ابن ( َمه  )»: قال السيوطي إذ, (َمه  : )قول هللا تعالى للرحم -

ذفت ألفها ووقف عليها بهاء الستفهامية ح( ما)هي : مالك

 .(1)«السكت

 

 : كما في, وكتابه المنقول عنه لعالمالعزو ل أو يكون          

«, إيمان بيفي سبيله ل يخرجه إل انتدب هللا لمن خرج »حديث  -

: كان األليق به: قال ابن مالك في التوضيح» :قال الزركشي إذ

 .(2)«....إيمان به

: قال ابن حجر إذ«, بع غزوات أو ثمانيس.... غزوت  »حديث  -

من »وقال أيضا عند حديث  ,(3)«....ووقع في توضيح ابن مالك»

استعملت ( بله)ووقع في المغني لبن هشام أن »: «بله ما أطلعتم

 .(4)«....(من)رورة بـ معربة مج

 

(, وقيل: )تخلو هذه الشروح من تكرار عبارة ومع ذلك فال          

جه وخر  , )(وأجيب(, )ورضوع  (, )وأجاب غيره(, )وقال بعضهم)

 :كما ورد في, شكالتعند توجيه بعض الم( بعضهم

: قاال إذ«, عنَ ص  ى ما أَ رَ خرى تَ األ   ن  ك  تَ  وإن  »توجيه العيني لحديث  -

ك مۈ   ٴۇ  چ   :وهااو مثاال قولااه تعااالى» ر ك   چۋ    ي ااد 
قاارئ (5)

 .(6)«فيدرككم: هو على حذف الفاء كأنه قيل: بالرفع فقيل

 إذ«, ن  ه  ي  لَ أتَى عَ  ن  مَ ـل  ن  وَ هَ ه ن  لَ »توجيه الدماميني إلشكال حديث  -

ولكن عدل عن ضمير , وأجاب ابن مالك بأن األصل ذلك»: قال

بأنه : وأجاب غيره ,ضمير المؤنثات لقصد التشاكلإلى المذكرين 

 .(7)«....هن ألهلهن : على حذف مضاف؛ أي

                                                           

 . 271. وانظر: شواهد التوضيح ص 7/3032التوشيح   (1)

 . 84. وانظر: شواهد التوضيح ص 1/37التنقيح   (2)

 . 101. وانظر: شواهد التوضيح ص 9/621فتح الباري   (3)

 . 260. وانظر: مغين اللبيب ص 517-8/516فتح الباري   (4)

 . 78من اآلية:  سورة النساء,  (5)

 . 17/94عمدة القاري   (6)

 . 45-4/44مصابيح اجلامع   (7)
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ف َر له   ات َسابً واح   اانً ر  إيمَ ةَ القَد  لَ ي  يَق م  لَ  ن  مَ »حديث  - َم م  قَ ا تَ مَ  غ   ن  د 

ما النكتة في وقوع الجزاء : ومنها ما قيل»: لعينيقال ا إذ«, هب  ن  ذَ 

لإلشعار : مع أن المغفرة في زمن الستقبال؟ وأجيب بالماضي

 من هللا تعالى على وت فضاًل بأنه متيقن الوقوع متحقق الثب

 .(2)والمجيب هنا هو الكرماني كما مر  . (1)«عباده

بي  انٌ مَ ي  إل إ   ه  ج  ر  خ  ه ل ي  يل  ب  في سَ  جَ رَ خَ  لمن هللا   بَ دَ تَ ان  »حديث  -

لكنه ( به)مقتضى الحال »: قال السيوطي إذ«, يل  س  ر  ب   يقٌ د  ص  وتَ 

جه بعضهم, قاله ابن مالك.  لهقائاًل : على تقدير على  وخر 

جه. (3)«....اللتفات ل كما ذكر ذلك رحِّ الم   ابن   هو والذي خر 

الزركشي  
 .  (5)ابن  حجرو (4)

 

منقولة دون اإلشارة  ا من نصوصٍ ول تخلو هذه الشروح أيضً        

بت , وأقواٍل في نسبتها إلى أصحابها خطأ ,صحابهاأل وآراٍء مخالفة لمن ن س 

 .سيأتي ذكر األمثلة على ذلك في المآخذو ,إليهم
 

 

 

 

 

                                                           

 . 1/227عمدة القاري   (1)

 . 1/153انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 1/200التوشيح   (3)

 . 1/37انظر: التنقيح   (4)

 . 1/93انظر: فتح الباري   (5)
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 االستشهاد: :لثاملبحث الثا
حاديث شراح الصحيح في معالجتهم لأل بها استعانتنوعت الشواهد التي  

 : ما يلي ما ورد منها في شروحهموم, المشكلة

 الكريم وقراءاته:القرآن 

ومن  ,في توجيهاتهم ون عليها يعتمدمًّ هموقد كان هذا األصل العظيم متكأ  

خالل المسائل المدروسة ظهر أن الكرماني وابن حجر أكثرا منه بينما قل  

 :فيها واهد القرآنية الواردةالش منو , عند السيوطي وتوسط اآلخرون بينهما

على (3) چوئ  ۇئ    إن  چ: راءةبـق (2)والعيني (1)استشهاد ابن حجر -

 .يرفع المثنى في األحوال الثالثة لغة من

ٻ  چ :بقولااه تعااالى (3)والقسااطالني (2)والعينااي  (1)استشااهاد الاادماميني -

 چٻ
 چيئ    جب  حبچ و  (4)

 چی  جئ  حئ   مئ    چ و  (5)
علاى (6)

 .أن حّق ألف الستفهام المجرورة الحذف
                                                           

 . 6/600انظر: فتح الباري   (1)

 . 16/126القاري انظر: عمدة   (2)

 . 63سورة طه, من اآلية:   (3)
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چ  :بقوله تعالى (9)والقسطالني (8)والدماميني (7)استشهاد الزركشي -

گ  گ     گ  ڳ  ڳ  چ و (10) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    

 . (إذا)بمعنى ( إذ)على استعمال  (11) چڳ  ڳ

 :بقااااااااراءة اباااااااان عااااااااامر(13)والعينااااااااي (12)استشااااااااهاد الزركشااااااااي -

يِّااااَن ۓچ َلَده اااام ڭ ڭ  ڭ     ز  اااال  أَو      قَت 

َرَكائ ه م  .المتضايفينفي مسألة الفصل بين  (14) چش 

ڦ  ڄ  ڄ  چ : بقوله تعالى (16)والعيني (15)استشهاد ابن  حجر -

لبتداء ( من)يء على مج (17) چ ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ

 .الغاية الزمانية
                                                                                                                                                                      

 . 2/450انظر: مصابيح اجلامع   (1)

 . 2/114انظر: عمدة القاري   (2)

 3/122 انظر: إرشاد الساري  (3)

 . 71سورة آل عمران, من اآلية:   (4)

 . 35سورة النمل, من اآلية:   (5)

 . 43سورة النازعات, اآلية:   (6)

 1/15 : التنقيحنظرا(  7)

 . 1/42انظر: مصابيح اجلامع   (8)

 . 1/66انظر: إرشاد الساري   (9)

 . 39سورة مرمي, من اآلية:   (10)

 . 71, 70سورة غافر, من اآلية:   (11)

 . 2/781انظر: التنقيح   (12)

 . 16/180 عمدة القاريانظر:   (13)

 137سورة األنعام, من اآلية:   (14)

 . 1/212انظر: فتح الباري   (15)

 . 177-2/176انظر: عمدة القاري   (16)

 . 108سورة التوبة, من اآلية:   (17)
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 :ومن ذلك, لم تخل  من القراءات الشاذة الشراح هدبل إن شوا    

اباان  استشااهد بهااا  ,(1) چڭ  ي اات مُّ ۓ  ۓ  ڭ  چ  :قااراءة مجاهااد -1

( ما)حمال على ( أن  )د على لغة من يرفع الفعل بع (2)الزركشيو مالك

 .أختها

ااَن ٺ  ٺ  چ: قااراءة اباان محيصاان -2  چٿ    اتُّم 
(3)

استشااهد بهااا  , 

وأوردهاااا  ,واز إبااادال همااازة فااااء الفتعاااال تااااءابااان مالاااك علاااى جااا

 .(6)والقسطالني (5)والدماميني (4)الزركشي

ا چ: قراءة عكرمة وعيسى -3  چٻ     َعم 
 (8)استشهد بهاا العيناي  (7)

 .وأنه نادر, ف الستفهام المجرورة ثابتةفي مجيء أل

 

 

 

 

 

 احلديث الشريف: 

ح الشراح في مواضع متعدد , ا للتقعيد النحوية على كونه مصدرً وقد صر 

 :ومن ذلك

                                                           

 . برفع )يُِتمُّ( 233سورة البقرة, من اآلية:   (1)

 . 1/203انظر: التنقيح   (2)

 . 283سورة البقرة, من اآلية:   (3)

 . 1/119انظر: التنقيح   (4)

 . 14 – 2/13انظر: مصابيح اجلامع   (5)

 . 1/345إرشاد الساري انظر:   (6)

 . بإثبات ألف )ما( اجملرورة. 1سورة النبأ, اآلية:   (7)

 . 2/114انظر: عمدة القاري   (8)
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في  ت  سَ ي  لَ  اوطً ر  ش   ونَ ط  ر  تَ ش  يَ  رجالٍ  ال  ا بَ مَ  ,د  ع  ا بَ أم  »حديث ند ع -

ل يجوز حذف الفاء من جواب : فإن قلت»: قال الكرماني «,هللا اب  تَ ك  

حذف : »وقال القسطالني, (1)«هذا دليل على جواز حذفه: أما؟ قلت

ا م  أَ »اآلخر وعند الحديث  ,(2)«لفاء في جواب أما دليل على جوازها

 ,(أما)هو جواب  (كأني)»: الكرماني قال« ليه  ر  إ  ظ  ن  ي أَ نِّ أَ كَ  ,ىوسَ م  

 . (3)«ة على النحاة حيث لم يجوزا حذفهاوهذا حج, والفاء محذوف منه

وقيل ... ».: قال العيني «,كَ ر  ه  دٌّ في ظَ وإل حَ  ةَ نَ يِّ البَ » حديثوعند  -

ومثل هذا , م يحضر البينة فجزاؤك حد في ظهركوإن ل: التقدير

يهم ما روي ويرد عل, يذكره النحاة إل في ضرورة الشعرالحذف لم 

 . (4)«في هذا الحديث الصحيح

قال  «,رٍ ف  ك  ب   م  د ه  ه  ٌث عَ ي  د  حَ  م ك  و   قَ َل و  لَ  ,ة  شَ ائ  يا عَ » حديثند وع -

ا لكونه خاصًّ  وإنما أثبت, لفيه إثبات خبر المبتدأ بعد لو»: الدماميني

وأتحقق اآلن أني وقعت في كالم ابن أبي  ,ل دليل عليه لو حذف

الحديث  على ما معناه أنه تتبع طرق هذا( شرح اإليضاح)الربيع في 

 .(5)«وهذا يردُّ عليه فحرره, فلم يجد فيه إثبات الخبر

ا قال الدماميني قاصدً  «,ىارَ صَ ود  والن  ه  واليَ  م  ك  ل  ثَ ا مَ ـمَ ن  إ  »حديث وعند  -

: الضمير المجرور دون إعادة الجار تجويز الكوفيين العطف على

 .(6)«والحديث مما يشهد لهم»

ف َر له   ات َسابً واح   اانً ر  إيمَ ةَ القَد  لَ ي  يَق م  لَ  ن  مَ » حديثوعند  - َم م  قَ ا تَ مَ  غ   ن  د 

؛ ألنه وقع والصواب معهم»: ا رأي المجيزينبعً العيني متّ  قال«, هب  ن  ذَ 

 .(1)«الفصيحةصح الناس وفي كالم عائشة في كالم أف

                                                           

 . 9/42الكواكب الدراري   (1)

 . 4/77إرشاد الساري   (2)

 . 8/81الكواكب الدراري   (3)

 . 9/78عمدة القاري   (4)

 . 270 – 1/269مصابيح اجلامع   (5)

 . 154 – 5/153مصابيح اجلامع   (6)
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( وأبو بكر)»: قال العيني «,ر  مَ وع   رٍ ك  ت  وأبو بَ ن  ك  » حديثوعند  -

فيه خالف بين و ,عطف على الضمير المتصل بدون التأكيد

 .(2)«ث يرد على المانعين بدون التأكيدفالحدي, البصريين والكوفيين

ى قَ ب  ا ل يَ هَ ن  م   ةٍ نَ سَ  ة  ئَ م   س  أ  لى رَ عَ  إن  فَ  ه  ذ  هَ  م  ك  تَ لَ ي  لَ  م  ك  تَ ي  أَ رَ أَ » حديثند وع -

  ض  ر  األَ  ر  ه  لى ظَ عَ  وَ ن هَ م  م  
فيه دليل على أن »: قال ابن  حجر «,دٌ حَ أَ

 .(3)«تكون لبتداء الغاية في الزمان( من)

فيه وقوع خبر »: قال الدماميني, «يرَ ط  يَ  ن  ي أَ ب  ل  قَ  ادَ كَ »وعند حديث  -

 .(4)«كاد مقرونًا بـ أن  في غير الضرورة

 :وفيما يلي بيان لموقف الشراح من الستشهاد بالحديث في النحو

ح في مواضع من كتابه أن الحديث دليل على : الكرماني -1 صر 

ولم أقف على حديث ينسبه إلى تصرف الرواة , (5)صحة األسلوب

في لفظه سوى حديث واحد؛ أورد احتمالين في تخريجه؛ أحدهما 

 .(6)تصرف الرواة فيه

اتخذوا : حجر والعيني والسيوطي والقسطالنيالزركشي وابن  -2

ولم , فلم يرفضوه مطلقًا, منهًجا وسطًا في الحتجاج بالحديث

فإن كان للحديث أكثر من رواية , يقبلوه برواياته المتعددة مطلقًا

 .(7)استحسنوا منها ما هو أقرب إلى المشهور من قواعد العربية

                                                                                                                                                                      

  . 1/227عمدة القاري   (1)

 . 16/192عمدة القاري   (2)

 . 1/212فتح الباري   (3)

 . 8/414مصابيح اجلامع   (4)

 . 9/42, 8/81انظر: الكواكب الدراري   (5)

 . 3/165انظر: الكواكب الدراري   (6)

, 7/40, 5/84, 1/576, 92-1/91وفتح الباري , 2/960, 2/784, 2/725, 1/163انظر: التنقيح   (7)
, 2/571, 2/557, والتوشيح 19/78, 16/192, 9/281, 9/181, 1/227, وعمدة القاري 10/36
 . 6/249, 3/119, 4/132, وإرشاد الساري 8/3555, 6/2334, 2/632
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, (1)مما ي ستشهد بهنص  في مواضع على أن الحديث : الدماميني -3

ب  فيه اللفظ إلى تصرف الرواة ويتجل ى , ولم أقف على كالم له يَنس 

ه اآلتي فها بعض : وقيل.... »: موقفه من الستشهاد في نصِّ صح 

فة كذلك , هذا داٌء عّم وطمّ : قلت  . الرواة ثم نقلت الرواية المصح 

على توجيه فقل  من تراه يتحامى الطعن على الرواة إذا لم يقدر 

 . (2)«الرواية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعر:

                                                           

 . 3/309, 8/414, 154-5/153انظر: مصابيح اجلامع   (1)

 . 6/453مصابيح اجلامع   (2)
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وهو في غالب الشروح  ,الصحيح الجامع قد تتابعت شواهده في شروحو   

, (1) في فتح الباري أكثر من غيره -فيما وقفت  عليه–وشواهده , قليل الورود

ولم أقف على خالف ذلك , وهي أبيات مشهورة تتردد في كتب النحويين

 :سوى بيتين هما

 :(2)قول الشاعر-1

 ن  ـَر م  ـعَ ـش  أَ  مَ و  ت  الـيـَ نـ  ك  ـلَ      ي           ر  ز  ـاء  ي  ـمَ ـلَـ ـر  بالع  ـع  ل الشِّ ـو  ولَ 

 يـد  ـبـ  لَ 

 :(3)قول الشاعر-2

ـٍد غـيـر   نُّوا بـَوع  م                 لو لـم تَـم  بي يوَم بين ك  إن  ك نت  قاضَي نَح 

 توديـع  

 : الشعرية الواردة في الشروح الشواهدمن و     

 :رالشاعقول -

ـا الق  فَ  تَ تَ ــأم  َراض  ـي ع  ـف   ارً ي  ن  سَ ك  ولَ               م  ــك  ي  دَ ــاَل لَ ـال  ل قـ 

 ب  ـاك  وَ ـمَ ـال

محذوف  (أما)على مجيء جواب  (5)والقسطالني (4)استشهد به ابن  حجر

 .الفاء للضرورة 

 :قول الشاعر-

د  زَ ــتَ   يـكَ ــب  اد  أَ اد  زَ ـز  ـَم الـــع  ن  ــفَ        ا           نَ ــيــف   ـكَ ـيبـ  أَ  اد  زَ  ـلَ ـث  ــم   و 

             اادَ زَ 

                                                           

أن الشواهد الشعرية يف فتح الباري زاد عددها  911ذكر صاحب كتاب )املسائل النحوية يف فتح الباري( ص  (1)
 على مخسة ومخسني شاهًدا.

, وعمدة 2/152, , وبال نسبة يف: الكواكب الدراري 71لإلمام الشافعي يف: ديوانه صالبيت من الوافر,   (2)
 رب )لوال( إذا كان خاصًّا.. وهو شاهد على إثبات خ 2/203القاري 

. وهو  3/90, وإرشاد الساري 4/26, ومصابيح اجلامع 524مل أقف على قائله. وهو يف مغين اللبيب ص  (3)
 شاهد على ترك الالم الفارقة لعدم اإللباس.

 . 366-5/365انظر: فتح الباري   (4)

 . 3/182انظر: إرشاد الساري   (5)
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على وقوع التمييز بعد  (3)وابن حجر (2)والزركشي (1)استشهد به الكرماني

 .اظاهرً ( نعم)فاعل 

 :قول الشاعر-

ب  اآلنَ  ن  لَ  ـن                ـَك َمـن  َرَجائ   ـن  م   يَـخ  َك م  كَ  ون  د   َحـر   َحـلَـقـه   ـال بَـابـ 

 (. لن)على لغة من يجزم بـ  (5)وابن حجر (4)استشهد به الزركشي

 :الشاعرقول -

             ـــا            ــاهَ ـــبَ ـا أَ ـــــبَ ـــا وأَ ـاهَ ـــبَ أَ  إن                    

 اهَـاـتَ ـايَ د  غَ ــج  ا في الـمَ ـلَغَ ـبَ  د  ــقَ                  

على لغة من يثبت األلف في األسماء  (7)القسطالنيو (6)ابن حجر استشهد به

 .الستة في كل حال

 أقوال العرب ولغاتها:

وورودها في جميع الشروح  ,ي جملة من المسائلوقد تردد الستشهاد بها ف 

 :ومن ذلك ,قليل بالنسبة إلى غيرها من الشواهد

ومثله في كالم »: قال الدماميني ,اضي بمعنى األمرالمفي ورود  -

 .(8)«ليتق وليفعل: أي «ا ي ثَب  عليههللا امرؤ فعل خيرً  اتقى»العرب 

ق  )لحديث  (1)والعيني (9)توجيه ابن  حجر - بمجيئه  (اًل ج  رَ  رَ شَ ا عَ نَ ا اث  نَ فَفَر 

 .وال الثالثةعلى لغة من يجعل المثنى باأللف في األح

                                                           

 . 20/157انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 2/577انظر: التنقيح   (2)

 . 5/244انظر: فتح الباري   (3)

 . 2/790انظر: التنقيح   (4)

 . 3/7انظر: فتح الباري   (5)

 . 7/295انظر: فتح الباري   (6)

 . 6/249انظر: إرشاد الساري   (7)

 .  2/86مصابيح اجلامع   (8)

 . 6/600انظر: فتح الباري   (9)
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ه  )عند حديث  - ن هَا ف ي هَذ  هَاد   :قَال وا ,َما ال َعَمل  ف ي أَي اٍم أَف َضَل م   ؟َوَل ال ج 

هَاد   :قَالَ  ه  َوَمال ه   ,َوَل ال ج  ر  ب نَف س  ٌل َخَرَج ي َخاط  ع   ,إ ل  َرج  ج  فَلَم  يَر 

ء لرفع على وا ,هو متصل: قيل( إل رجل)»: قال الدماميني (,ب َشي 

, قطعمن: وقيل. إل عمل رجل: أي, و على حذف مضافالبدل وه

ماله فلم يرجع بشيء أفضل من لكن رجل خرج يخاطر بنفسه و: أي

 فالمنقطع عند وإل, ا يستقيم هذا على اللغة التميميةإنم: قلت. غيره

 .(2)«غيرهم واجب النصب

 (6)والسيوطي (5)والعيني (4)والزركشي (3)توجيه الكرماني -

ء على لغة بأنه جا (ات  نَ م  اء  المؤ  سَ ن  ن  ك  )لحديث  (7)والقسطالني

 . (أكلوني البراغيث)

أبا  أنتَ »: -رضي هللا عنه– ن عباسلقول اب (8)توجيه القسطالني -

أللف في األسماء الستة في كل بمجيئه على لغة من يثبت ا «له  جَ 

 .حال

 أبوبما حكاه , كيف: بمعنى( بله)ال على استعم (9)استشهد الدماميني -

ن  بَله أن يأتي بالصخرة؛ أيأن فالنا ل يطيق حمل الف  : زيد : ه ر فم 

 .كيف ومن أين؟

 

 

                                                                                                                                                                      

 . 16/126, 5/101القاري انظر: عمدة   (1)

 . 3/22مصابيح اجلامع   (2)

 . 4/218انظر: الكواكب الدراري   (3)

 . 1/187انظر: التنقيح   (4)

 . 5/74انظر: عمدة القاري   (5)

 . 2/622انظر: التوشيح   (6)

 . 1/507انظر: إرشاد الساري   (7)

 . 6/249انظر: إرشاد الساري   (8)

 . 350-8/349 انظر: مصابيح اجلامع  (9)
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 املبحث الرابع: االختيار والرتجيح:
, المشكلة حاديثراح في معالجتهم لألالش بعض وهو سمة بارزة عند     

ويزداد الترجيح عند ابن  ,تراَءى لهم الوجه  األقرب للصوابوذلك إذا لَح و

ويكاد ينعدم , ويقّل عند الدماميني والسيوطي والقسطالني, حجر والعيني

وهو »: ومن عبارات الشراح في الترجيح قولهم, عند الكرماني والزركشي

واألحسن أن », (1)«أو ما قاله, واألوجه أن ي قال-وهو أوجه من-الوجه

وغالب , (4)«هو الصوابو», (3)«الحمل على هذا أولىو», (2)«ي قال

 :ذلك ما ورد ومن, ترجيحاتهم تأتي بعد عرض المسألة

م ه  لُّ وا ك  م  رَ ح  أَ »عند حديث و ,مسألة رفع المستثنى التام الموجبفي   -

وما , لكن: بمعنى( إل)»: قال السيوطي إذ«, م  ر  ح  ي   م  لَ  ةَ ادَ تَ و قَ ب  إل أَ 

وهو  ,بالنصب( أباإل ) وللكشميهني, ....بعدها مبتدأ وخبر 

 . (5)«الجادة

حديث  عند ة اتصال نون الوقاية باسم الفاعلوقال أيضا في مسأل -

وهو  ,(صادقيّ )ي بعض النسخ وف»: «يـون  ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »

 .(6)«الصواب

                                                           

, 4/281, 4/245, 4/30, وعمدة القاري 11/286, 7/113, 2/356, 2/233انظر: فتح الباري   (1)
 . 6/242, وإرشاد الساري 6/2484, والتوشيح 9/120

 . 21/283, 10/111, وعمدة القاري 8/350انظر: مصابيح اجلامع   (2)

 . 1/26, وفتح الباري 2/87انظر: مصابيح اجلامع   (3)

 . 8/3555, والتوشيح 1/227انظر: عمدة القاري   (4)

   . 4/1378التوشيح  (5)

 . 8/3555التوشيح   (6)
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إذ أشار «, دجَ ه قد سَ حتى يرونَ »عند حديث و (,أن  )في مسالة إهمال  -

أبي ذر وفي رواية , النونبإثبات » ابن حجر إلى أن الرواية

 .(1)«وهو أوجه ,واألصيلي بحذفها

ل ع  م  »قال عند حديث  وكذلك - وأصح »: «ليهت م عَ ن بَل ه  ما أ ط 

ول خطر »وص سياق حديث الباب حيث وقع فيه التوجيهات لخص

ن يِّ وذلك بَ , غير: أنها بمعنى «را من بله ما أطلعتمعلى قلب بشر ذخ

 .(2)«وهللا أعلم ,لمن تأمله

عند حديث و, في مسألة ثبوت حرف العلة في المضارع المجزوم -

ذف بح( يرك)ولألصيلي »: قال القسطالني إذ«, اس  الن   اكَ رَ ى يَ تَ مَ »

 .(3)«وهو الوجه كما ل يخفى ,األلف

َك ر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  »عند حديث و, في مسالة حذف المعطوف  -

هً  العينيقال إذ  «,رَ ح  والسِّ  باهلل   (: الشرك)ا رواية من رفع  موجِّ

, السحر  : والثاني, باهللالشرك  : األول: واألحسن أن يقال إن التقدير»

أنه خبر مبتدأ  فيكون وجه الرفع على, وكذلك يقدر في البواقي هكذا

 .(4)«محذوف

 ....»: «اهَ ائ  رَ وَ ن م   ونَ رُّ م  يَ  ار  ـمَ والح   والمرأة  »وقال أيضا عند حديث  -

وهذا أوجه من , فيه إطالق اسم الجمع على التثنية: وقال ابن التين

 .(5)«ن مثل هذا وقع في الكالم الفصيح؛ ألغيره

اٍر زَ ٌل في إ  جَ ى رَ ل  صَ »عند حديث و ,في مسألة حذف حرف العطف -

ح الدماميني«, اءٍ دَ ور   : قال إذ, أن يكون المحذوف فعاًل  إذ رج 

 .(1)«....اإجماعً لحمل على هذا أولى لثبوته وا»

                                                           

  . 2/233فتح الباري   (1)

  . 8/517فتح الباري   (2)

 . 6/242إرشاد الساري   (3)

 . 21/283عمدة القاري   (4)

 4/281عمدة القاري   (5)
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إذ  «,كَ م  و  قَ  كَ ج  ر  خ  ي   إذ   ايًّ حَ  ون  ك  ي أَ ن  تَ ا لي  يَ »توجيه ابن حجر لحديث  -

وما , ك فيه ارتكاب مجازعاه ابن مالوعند التحقيق ما اد   ...».: قال

؛ لما ينبني عليه من أن ومجازهم أولى, ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز

ا لوقوعه أو استحضارً  االمستقبل في صورة المضي تحقيقً إيقاع 

 .(2)«مع وجوده في أفصح الكالم, للصورة اآلتية في هذه دون تلك

هو »: إذ قال, «أنَت أبا جهلٍ »: توجيه السيوطي لقول ابن مسعود -

أنت المقتول يا أبا : أو نداء؛ أي, أو منصوب بـ أعني, على لغة كنانة

 .(3)«أصّحها الثالث, أقوال, جهل

 

 

 

 

 

 

 

 .التقويم: الثالثالفصل 
 :وتحته ثالثة مباحث   

 

 .المحاسن: األول

 .المآخذ: الثاني

 .التأثر والتأثير: الثالث
                                                                                                                                                                      

 . 2/87مصابيح اجلامع   (1)

 . 1/26الباري فتح   (2)

 . 6/2491التوشيح   (3)
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   احملاسن:
 :فيما يلي هذه الدراسةالمزايا في تتجلى أبرز المحاسن و

اسم المؤلف  بإيراد -في بعض المواضع-اهتمام شراح الجامع الصحيح  -1

 :ما ورد فيهاوم, للرجوع إليه وكتابه المنقول عنه؛ تسهياًل 

قال ) ,(2)(قال ابن مالك في الشواهد, )(1)(قال ابن مالك في التوضيح)

ووقع , )(4)(قال ابن مالك في شرح التسهيل, )(3)(المالكي في الشواهد 

وقال , )(6)(وقال ابن القاسم في الجنى الداني, )(5)(في مغني ابن هشام

 .(7)(السهيلي في نتائج الفكر

 :من أهمها, ويت ضح ذلك في أمور, ي النقلدق تهم ف-2

انتهى و, انتهى: نحو, استعمالهم بعض األلفاظ الدالة على تمام النقل-أ

لهو, اصً ملخ    :ومن أمثلة ذلك ما يلي, ما محص 

زيد  ما حكاه أبو «من بله ما أطلعتم عليه»أورد الدماميني عند حديث  -

ن بلهَ أن يأتي بالصخرة لف هرا ل يطيق حمل اأن فالنً »من  : أي, فم 

ه تتخرج هذه الرواية فتكون وعلي: قلت. كيف ومن أين؟ انتهى

 .(8).«...كيف:بمعنى

ابن مالك توجيه  «ةادَ تَ قَ  هم إل أبوكلُّ موا رَ أح  »أورد العيني عند حديث  -

 .(9)«انتهى»: وعق ب على كالمه بقوله

                                                           

 . 4/367, 1/121, وإرشاد الساري 3/307, 1/127, ومصابيح اجلامع 1/37انظر: التنقيح   (1)

 1/155انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 1/58, وعمدة القاري 21/46, 19/45, 1/18, 3/65, 19/76انظر: الكواكب الدراري   (3)

 . 3/182, 2/357, وإرشاد الساري 3/82, وفتح الباري 1/296انظر: التنقيح   (4)

 7/2983انظر: التوشيح   (5)

 . 3/73, وإرشاد الساري 3/461انظر: مصابيح اجلامع   (6)

 . 8/462انظر: مصابيح اجلامع   (7)

 . 350 – 8/349مصابيح اجلامع   (8)

 . 10/173عمدة القاري   (9)
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إجازة ابن مالك  «كاد قلبي أن يطير»أورد القسطالني عند حديث  -

 .(1)(اهـ)وختمه بعالمة النتهاء , (أن)ـا بخبر كاد مقرونً لوقوع 

له  رَ ف  ا غ  ا واحتسابً من يقم ليلة القدر إيمانً »أورد ابن حجر عند حديث  -

النكتة التي ذكرها الكرماني في مجيء الشرط  «ما تَقد م من ذن ب ه

 .(2)«انتهى كالمه»: وعق ب عليه بقوله, الجواب ماضيً ا وامضارعً 

ه العينيُّ  - ن  حتى إ)»: قائال «ني  بَ  طي عن  ع  حتى إن  كان ي  »حديث  وج 

له( كان  .(3)«.... قال الكرماني ما محص 

ومن األمثلة (, أقول)أو ( قلت)م غيره بعبارة كالمه عن كال فصل  -ب

 :على ذلك

هذه نا في غ  رَ كنا فَ  إن  »الدماميني على الزركشي عند حديث استدراك  -

لقد كنا : صوابه: قيل: الزركشي( إن كنا فرغنا)»: إذ قال«, الساعة

وإنما , اإلتيان بالالم الفارقة لزمة أن  : يريد هذا القائل: قلت. فرغنا

ن اللبس لم : قال ابن مالك. يكون ذلك عند خوف اللبس فإن أ م 

 .(4)«يلزم

 «رَ ح  والسِّ  َك باهلل  ر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  »حجر عند حديث  أورد ابن -

وظاهر كالمه يقتضي أن : قلت»: ثم أتبعه بقوله ,وجيه ابن مالك لهت

 . (5)«....وتارة بتمامه وليس كذلك ,كذا تارةالحديث ورد ه

اعتماد بعض الشراح على أسلوب المحاورة بين السائل والمجيب -3

, عنه وهو أسلوب يفترض السؤال ويجيب(, قلت  ( )فإن قلتَ )بعبارتي 

ن وأثر هذا األسلوب بيِّ  ,ا عند الكرماني والعيني والدمامينيويظهر ذلك جليًّ 

 :ومن األمثلة على ذلك ,في إيضاح المسألة وتجليتها

فإن قلت »: «م  د ه  ه  ٌث عَ ي  د  حَ  م ك  و   قَ َل و  لَ »عند حديث  الكرماني قول -

فيه حذفه فما م مما الت ز  ( لول)تقرر في القوانين النحوية أن الخبر بعد 

أما لو كان ا ا عامًّ ذلك إذا كان الخبر كونً : باله لم يحذف هنا؟ قلت

                                                           

 . 7/358إرشاد الساري   (1)

 . 1/91فتح الباري   (2)

 . 9/120عمة القاري   (3)

 20 - 19/  3مصابيح اجلامع :   (4)

 . 10/232فتح الباري   (5)
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 .(1)«....ا ل يجب حذفهخاصًّ 

وم  ق  ى يَ تَ وإن ه مَ  ,يفٌ س  أَ  لٌ ج  ٍر رَ ك  ا بَ إن  أبَ »عند حديث عائشة  هقولو -

لمجازاة فلَم ما من كالم ا( متى)فإن قلت »: «اسَ الن   ع  م  ي س  ل  كَ ام  قَ مَ 

 .(2)«....قال المالكي: جزم شرطه وجزاؤه؟ قلت

اٍر في إزَ , اءٍ دَ اٍر ور  زَ ٌل في إ  جَ ى رَ ل  صَ »قول العيني عند حديث  -

أو كذا : كان المناسب أن يقول: فإن قلت»: «اءٍ بَ وق  زاٍر في إ  , يصٍ م  وقَ 

أخرج هذا على : ا بحرف العطف فلَم ترك حرف العطف؟ قلتأو كذ

 .(3)«....فال حاجة إلى ذكر حرف العطف ,عدادالتسبيل 

فيه ( إن  )»: «ي  ن  بَ  ن  ي عَ ط  ي ع   انَ ن  كَ ى إ  ت  حَ »قول الدماميني عند حديث  -

بينها وبين النافية  فأين الالم الفارقة: فإن قلت. هي المخففة من الثقيلة

دل  على قصد اإلثبات  إذا: ؟ قلت(4)چڎ  ڈ    ڈ  چ  : كقوله تعالى

 .(5)«....جاز تركها

: «رَ ح  والسِّ  َك باهلل  ر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  »وقوله أيضا عند حديث  -

 :على تقدير:يف يبدل منه اثنان؟ قلتالمبدل منه جمع فك: فإن قلت»

 .(6)«....وأخواتهما

 :ومن أمثلة ذلك ,اا وربما وزنً ضبط المفردات نصًّ -4

ۓ  چ كقراءة مجاهد ....» :إذ قال, (فتمشون)الزركشي رواية توجيه  -

 . (7)«ضم الميمب چڭ  ي ت مُّ ۓ  ڭ  

فهل أنتم )»: إذ قال«, يـون  ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »حديث ل توجيه العيني -

ق يّ   .(8)«....بكسر الدال والقاف وتشديد الياء(صاد 

                                                           

 . 2/152الكواكب الدراري   (1)

 . 5/89الكواكب الدراري   (2)

 . 74 -4/73عمدة القاري   (3)

 . 143سورة البقرة, من اآلية:   (4)

 . 4/26مصابيح اجلامع   (5)

 . 9/246اجلامع  مصابيح  (6)

 . 1/203التنقيح   (7)

 . 21/290عمدة القاري   (8)
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ل ع  م  »ذلك عند حديث وقوله ك -  بفتح الباء»: «ليهعَ ت م ن بَل ه  ما أ ط 

 .(1)....«الموحدة وسكون الالم وفتح الهاء

وغيرها  نافي روايت كذا» أنه «ن  تت زرأ»توجيه ابن حجر لحديث  -

بهمزه ساكنة بعد  تزرء  فأَ : التاء المثناه بعد الهمزة وأصله بتشديد

 .(2)«(لعَ تَ اف  )المفتوحة ثم المثناه بوزن  الهمزة

 .واختيار األسهل, توجيه الرواياتالبعد عن التكلف في  -5

وجود مسائل نحوية قل ما يتعرض لها النحويون في كتبهم المرتبة  -6

, في الستخدام( إذا)و( إذ)كمسألة التعاقب بين , على أبواب النحو

(, لن)ومسألة الجزم بـ , ومسألة حذف الفاء والمبتدأ من جواب الشرط

ومسألة , ة التي في محل جرالستفهامي( ما)ومسألة ثبوت األلف في 

 .زائدة( بله)على ( م ن)دخول 

ومن ذلك , وجود أعاريب غير موجودة في كتب النحو واإلعراب -7

ويمكن »: إذ قال, «يـون  ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »توجيه ابن حجر لحديث 

فإن  بعض النحاة , أن  النون الباقية هي نون الجمعتخريجه أيضا على 

عرب بالحركات على النون مع المذكر السالم أن ي أجاز في الجمع

والمشهور أن اإلعراب بالحركات على النون مع الواو هو , (3)«....الواو

قول ذكره النحويون ضمن األوجه الجائزة في إعراب جمع المذكر 

أما فيما عدا ذلك فالذي قيل هو كون اإلعراب على , السالم المسّمى به

( سنين)ول باطّراد هذا اإلعراب في باب على الق, النون مع الياء

 . (4)وغيره

 «أنَت أبا َجه لٍ »: ومن ذلك أيًضا توجيه الداودي لقول ابن مسعود    

ولم أقف في كتب , (5)«ر لهليغيظ أبا جهل كالمصغِّ استعمل اللحن؛ »بأنه 

 .النحو على من ي جيز ذلك

ووجود , (6)وجود شواهد جديدة قليلة الورود في كتب النحويين -8

 .مناقشات وتعليالت ثري ة
                                                           

 . 19/114عمدة القاري   (1)

 . 404-1/403فتح الباري   (2)

 . 246–10/245فتح الباري   (3)

 (.839أشار إىل ذلك وفّصل يف املسألة الدكتورة ناهد العتيق يف )املسائل النحوية يف فتح الباري ص  (4)

 . 2/832التنقيح   (5)

 سبق ذكر األمثلة يف مبحث االستشهاد بالشعر عند الشراح.  (6)
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 املآخذ:
 :من المآخذ على شروح الصحيح

دون  ,يرد عليهلشارح آخر و ا مجتزأً أن بعض الشراح قد يورد رأيً  -1

 :ومن ذلك ,أن يذكر تتمة كالمه

تعق َب الكرمانَي  إذ «,رَ ز  ت  ها أن  تَ رَ مَ أَ »ما أورده العيني عند حديث   -
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ربما يكون من الرواة ل  في إبدال همزة فاء الفتعال تاءً بأن الخطأ 

: ي إلى ذلك عند هذا الحديث إذ قالوقد أشار الكرمان, (1)من عائشة

ل يجوز اإلدغام فيه عند التصريفي قاله صاحب المفصل : فإن قلت»

ء قول عائشة وهي من فصحا: خطأ؟ قلت( اتزر)وقول من قال 

أو أنه وقع من الرواة , ئط  خ  ئ م  طِّ خَ العرب حجة في جوازه فالم  

 .(2)«عنها

أو  غزواتٍ  عَ ب  سَ  .... وت  ز  غَ »لبن حجر عند حديث  العيني بتعقُّ  -

سبع غزوات أو )عن ابن مالك  (3)ونقل بعضهم»: إذ قال «,انـمَ ثَ 

أحد عن ألنه لم يثبت  ؛وأطال الكالم عنه فال فائدة فيه هنا ,(انـثم

ال ابن  وقد ق. (4)«وهللا أعلم( انـأو ثم)ممن روى هذا الحديث لفظ 

ولم , ا آخر يختص بالثمانوذكر وجهً »: ا ابَن مالكحجر فيه قاصدً 

 في البخاري ول في غيره بلفظ أره في شيء من طرق الحديث ل

 .(5)«فما أدري كيف وقع هذا؟(, انـثم)

ويظهر  ,التجريح والستنقاصورود بعض األلفاظ التي فيها نوع من  -2

فظاهر  .... وأما قوله: )ومن عباراته ,العيني رحمه هللا ا عندذلك جليًّ 

هذا كالم ساقط من رجل , )(6)(فظاهر البعد.... وأما قوله ., ... الفساد

ا بعضه مختلطً  ,اوقد أطال بعضهم الكالم في هذا جدًّ , )(7)(ضابط

كان له يد يشمئز خاطره من فالناظر فيه إن  ,من غير ترتيب ,ببعض

في  ا كالم من ليس له مسٌّ هذ, )(8)(أصاًل  وإل فال يفهم شيء ,ذلك

 .(10)(اكالم واٍه جدًّ , )(9)(العربية

                                                           

 . 266-3/265انظر: عمدة القاري   (1)

 . 3/165الكواكب الدراري   (2)

 يقصد ابن حجر  (3)

 . 12/110عمدة القاري   (4)

 . 9/621فتح الباري   (5)

 . 1/58انظر: عمد القاري   (6)

 . 14/32انظر: عمدة القاري   (7)

 17/300انظر: عمدة القاري   (8)

 . 4/22انظر: عمدة القاري   (9)

 . 283 -21/282انظر: عمدة القاري   (10)
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وبة ألصحابها والكتفاء إيراد بعض األقوال المبهمة غير المنس -3

 ( قيل)بعبارة 

 . وقد تقدم ذكر أمثلته ,(قال بعضهم)و

دون مناقشة  ,أقوال اآلخرين في بعض المسائلالكتفاء بإيراد  -4

 :ومن ذلك, مسألة أو ترجيح ألحد اآلراء فيهالل

أتى  هن  لهن  ولمن  »ديث لح (2)والقسطالني (1)توجيه الدماميني -

حا أحدهما جان ولم يختارا إذ أوردا فيه تخري «,ن  ليه  عَ   . أويرجِّ

بأن مجيء  «,اهَ ن  م   ةٍ نَ سَ  ة  ئَ م   س  أ  لى رَ عَ  إن  فَ »لحديث وتوجيه العيني  -

جائز عند و ,نيند البصريفي ابتداء غاية الزمان ممنوع ع( من)

 .(3)وذكر أدلة الفريقين من دون ترجيح ألحدهما, الكوفيين

ها أن  رَ مَ أَ »لرواية  (6)والدماميني (5)الزركشيو (4)توجيه الكرماني -

في  الهمزة تاءً إبدال إذ لم يظهر لهم موقف واضح في حكم «, رز  ت  تَ 

 ( .رَ زَ ات  )

لقول ابن  (10)والقسطالني (9)والعيني (8)وابن حجر (7)توجيه الكرماني -

إذ أوردوا أوجهًا في تخريجه دون اختيار , «أنَت أبا َجه لٍ »: مسعود

 .أو ترجيح ألحدها

أو ترك توجيهها في بعض , المشكلةإغفال التعرض للمواضع  -5

, المواضع المشكلة عند الزركشي والسيوطيويكثر تجاهل , األحاديث

 :األمثلة على هذا المأخذ ومن ويقل عند الباقين

إذ لم يعلق جميع الشراح على «, ناتَ سَ ال  جَ  ةَ شَ ائ  عَ  عَ ما أنا مَ نَ ي  بَ »حديث  -

 .إشكال مجيء الحال على صورة المرفوع

                                                           

 . 45 -4/44انظر: مصابيح اجلامع   (1)

 . 3/100انظر: إرشاد الساري   (2)

 . 177 -2/176انظر: عمدة القاري   (3)

 . 3/165انظر: الكواكب الدراري   (4)

 . 1/119 انظر: التنقيح  (5)

 . 14-2/13انظر: مصابيح اجلامع   (6)

 . 15/160انظر: الكواكب الدراري   (7)

 . 7/295انظر: فتح الباري   (8)

 . 17/85انظر: عمدة القاري   (9)

 . 6/249انظر: إرشاد الساري   (10)
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أشار الكرماني إلى  إذ«, هامَ مَ ى إ  ل  صَ فَ  لَ زَ نَ  د  قَ  يلَ ر  ب  ج   ا إن  مَ أَ »حديث  -

ه  ,وردت بفتح الهمزة وكسرها( مامهإ)أن رواية   شكالإولم يوجِّ

 .(1)كسرها

 (2)حجر لم يتعرض ابن   إذ«, ارٍ نَ ي  د   ف  ل  األَ ب   ه  اءَ جَ  مَ د  ا قَ ـم  لَ فَ » حديث -

 .(دينار)إلى ( األلف)إشكال إضافة  لتوجيه (3)والسيوطي

: اكتفى القسطالني عنده بقوله إذ«, دجَ سَ  د  قَ  ه  نَ و  رَ ى يَ ت  حَ »حديث  -

حتى )وألبي ذر واألصيلي , عد الواوبإثبات النون ب( حتى يرونه)»

 .ولم يوجه إشكال ثبوت النون, (4)«(يروه

 علىاقتصر العيني عنده  إذ«, تَ ف  ل  خَ تَ  د  قَ  اس  الن   اكَ رَ ى يَ تَ مَ »حديث  -

 .(5)«بالجزم( متى يرك الناس)ويروى  ,(سمتى يراك النا) :قوله»

 : ومن ذلك, نصوص منقولة دون إشارة ألصحابها إيراد -6

ألن  ؛وجاز الحذف»: ول الزركشي في مسألة حذف المعطوفق -

واقتصر منها ههنا على اثنتين , الموبقات سبع ب يّنت في حديث آخر

 . (7)وهو تعليل ابن مالك ولم ي شر إليه. (6)«ا ألمرهماتأكيدً 

فإن »: إذ قال«, رٍ ف  ك  ب   م  د ه  ه  ٌث عَ ي  د  حَ  م ك  و   قَ َل و  لَ »توجيه العيني لحديث  -

ا فما باله ا محذوفً قً ا مطلقالت النحاة يجب كون خبر لول كونً : قلت

وأما إذا  ,اإنما يجب الحذف إذا كان الخبر عامًّ : ههنا لم يحذف؟ قلت

 :قال الشاعر .ا فال يجب حذفهكان خاصًّ 

ن ـَر م  ـعَ ـش  أَ  ت  الـيـومَ نـ  ك  ـل       ي       ر  ز  ـَ اء  يـمـلــر  بالع  ـع  ول الشِّ ول     

 .(8)«يـد  ـبـ  لَ 

                                                           

 . 13/173انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 4/471انظر: فتح الباري   (2)

 . 4/1619التوشيح انظر:   (3)

 . 2/79إرشاد الساري   (4)

 . 17/76عمدة القاري   (5)

  . 3/1134التنقيح  (6)

 . 172انظر: شواهد التوضيح ص  (7)

 . 2/203عمدة القاري   (8)
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 . (1)ولم ينسبه له ,وهو نص ما قاله الكرماني فيه

ت  »وتوجيهه أيضا لحديث  - س   َما ك د   أَن  أ َصلَِّي َحت ى َكاَدت  الش م 

بَ  ر   ,(عسى)استعمال ( أن)خبر كاد قد يستعمل بـ »: حيث قال «تَغ 

أن أصلي : على الوجهين حيث قالواستعمل ههنا , واألصل عدمها

 . (3)ولم ي شر إليه ,وهو توجيه الكرماني للحديث. (2)«وتغرب

( حتى يروه)»: قال إذ «دجَ ه قد سَ ى يرونَ حت  »وكذلك توجيهه لرواية  -

حتى )وفي رواية كريمة وأبي الوقت وغيرهما , .... بدون نون الجمع

إرادة فعل الحال  والوجهان جائزان بناء على ,النونبإثبات ( يرونه

 . (5)وهو توجيه الكرماني ولم ي شر إليه. (4)«والستقبال

ولم  ,نقل كالم الكرماني إذ«, المؤمنات   ساء  ن   ن  ك  »وتوجيهه لحديث  -

 .(6)ينسبه له

 يه  َمى في ف  َج رَ ر  خ  يَ ل   اءَ ا جَ م  لَ ك   لَ عَ جَ فَ »لحديث  (7)توجيه الدماميني -

 .ولم ي شر إليه, (8)إذ أورد فيه ما قاله ابن مالك«, رجَ حَ ب  

أورد  إذ«, ابذ  كَ فَ  ه  ق  د  تَه  ي َشقُّ ش  ي  أ  ي رَ ذ  ال  »لحديث  (9)توجيه القسطالني -

 .(10)في بداية توجيهه للحديث ما قاله الدماميني دون إشارة له

ما قاله ابن إذ أورد فيه «, الم  ة  اإلس  و  ن  خ  ولك  »لحديث  (11)وتوجيهه -

 !. ولم ي شر إليه (12)مالك

                                                           

 . 2/152انظر: الكواكب الدراري   (1)

 . 5/157عمدة القاري   (2)

 . 5/34انظر: الكواكب الدراري   (3)

 . 5/306 عمدة القاري  (4)

 . 5/115انظر: الكواكب الدراري   (5)

 . 5/74, وعمدة القاري 4/218انظر: الكواكب الدراري   (6)

 . 1/165, 3/308انظر: مصابيح اجلامع   (7)

 . 136 – 135انظر: شواهد التوضيح ص  (8)

 . 2/473انظر: إرشاد الساري   (9)

 . 3/309انظر: مصابيح اجلامع   (10)

 . 1/453إرشاد الساري انظر:   (11)

 . 142-141انظر: شواهد التوضيح ص  (12)
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نقل تخريج  إذ, «أنَت أبا َجه لٍ »: لقول ابن مسعود (1)توجيه العيني -

 .(2)الكرماني دون عزٍو له

ويكثر عند الكرماني  ,ختصار الشديد في توجيه المشكالتال -7

ويقّل عند ابن حجر والعيني , والزركشي والدماميني والسيوطي

 : ذلكومن ,والقسطالني

: قالإذ «, ىارَ صَ ود  والن  ه  واليَ  م  ك  ل  ثَ ا مَ ـمَ ن  إ  » توجيه الكرماني لحديث -

وهو , دون إعادة الخافضعطف على المضمر المجرور (واليهود)»

 . (3)«جائز

األلف )»: قال إذ«, ارٍ نَ ي  د   ف  ل  األَ ب   ه  اءَ جَ  مَ د  ا قَ ـم  لَ فَ »وتوجيهه لحديث  -

 .(4)«جائز على مذهب الكوفية( دينار

هو ( باأللف دينار) :قوله»: إذ قال, للحديث السابقتوجيه العيني   -

 .(5)«جائز على رأي الكوفيين

 اوطً ر  ش   ونَ ط  ر  تَ ش  يَ  رجالٍ  ال  ا بَ مَ  ,د  ع  ا بَ أم  »لحديث  الزركشي توجيه -

كذا بإسقاط الفاء في ( بعدأما )» :إذ قال, «هللا اب  تَ في ك   ت  سَ ي  لَ 

 .(6)«النحويين نادروهو عند , الجواب

: قالإذ  «,دجَ ه قد سَ ى يرونَ ا حت  قيامً قاموا »توجيه السيوطي لحديث  -

 .(7)«النون وإثباتها على إرادة الحال بحذف( حتى يروه)»

( بكر أبو)»: قالإذ  «,ر  مَ وع   رٍ ك  بَ  وأبو كنت  »توجيه الكرماني لحديث  -

 .(8)«على المرفوع المتصل بدون التأكيدعطف 

 :ومن ذلك, ض على التوجيه دون تخريج لإلشكالالعترا -8

تخريج  اعترض العيني إذ«, هبيل  في سَ  جَ رَ خَ  من  ل هللا   بَ دَ تَ ان  »حديث  -

                                                           

 . 17/85انظر: عمدة القاري   (1)
 . 15/160انظر: الكواكب الدراري   (2)

 . 10/103الكواكب الدراري   (3)

 . 10/122الكواكب الدراري   (4)

 . 12/117عمدة القاري   (5)

 . 2/487التنقيح   (6)

 . 2/783التوشيح   (7)

 . 14/219الكواكب الدراري   (8)
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 . (1)وترك اإلشكال دون توجيه ,ابن مالك له

ت  ك  »ث حدي - رك الدماميني على استد إذ«, ونر  اه  جَ ى إل الم  افً عَ ي م  لُّ أم 

جه »: ابن مالك بقوله : مالك على أنه مبتدأ محذوف الخبر؛ أي ابنخر 

فتح هذا الباب الذي : وأقول .... كن المجاهرون بالمعاصي ل يعافونل

, .... جواز الرفع في كل كالم تام موجب فتحه ابن مالك يؤدي إلى

 .وجيهوترك اإلشكال دون ت ,(2)«ومثله غير مستقيم على ما ل يخفى

 ,أو في نسبة اآلراء ألصحابها ,الخطأ في نقل أقوال اآلخرين -9

 :ومن ذلك

مع رسول هللا  غزوت  » توجيه ابن حجر والعيني والقسطالني لحديث -

: جاء فيها إذ «,انيَ ـسبع غزوات أو ثم. ... -سلمصلى هللا عليه و-

أو ثماني غزوات : األصل»: (3)وقال ابن مالك في شرح التسهيل

وتخريج ابن . (4)«مضاف وأبقى المضاف إليه على حالهفحذف ال

 .المضاف على حاله بقاءمضاف إليه وحذف ال على مالك أنه

: إذ قال «,هل  في سبي جَ رَ لمن خَ  هللا   انتدبَ »توجيه العيني لحديث  -

م فاعل من القول ل بد من التأويل وهو تقدير اس: وقال الكرماني»

قد قال و ,لبن مالك تخريجوهذا ال ,(5)«.... منصوب على الحال

كان الالئق : قال ابن مالك في الشواهد»: الكرماني في توجيه الحديث

فال بد من التأويل وهو تقدير , الظاهر أن يكون بدل الياء الهاء في

 .(6)«.... م فاعل من القول منصوب على الحالاس

«, ارٍ نَ ي  د   ف  ل  األَ ب   ه  اءَ جَ  مَ د  ا قَ ـم  لَ فَ »لحديث  (8)والعيني (7)توجيه الكرماني -

سبقت  وقد ,أشارا إلى أن هذا الستعمال جائز عند الكوفيينإذ 

 .اإلشارة إلى عدم ثبوت ذلك عنهم في دراسة المسألة

                                                           

 . 1/230انظر: عمدة القاري   (1)

 . 333 -9/332مصابيح اجلامع   (2)

(3)  3/250 . 

 . 2/357, وإرشاد الساري 7/289, وعمدة القاري 3/82فتح الباري   (4)

 . 1/230عمدة القاري   (5)

 . 1/155الكواكب الدراري   (6)

 . 10/121انظر: الكواكب الدراري   (7)

 . 12/117انظر: عمدة القاري   (8)
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 التأثر والتأثري بني الشراح يف هذه الشروح: 
  

يث المشكلة في شروح صحيح تتبُّع مواضع األحادن من خالل تبي       

على  ة الشراحالتوضيح في إعان بير لكتاب شواهداألثر الكالبخاري 

 :  وحن الشروفيما يلي بيان مدى التأثر والتأثير بي, توجيهها وتخريجها

 :هـ786للكرماني ( الكواكب الدراري: )أول       

وعلو  كعبه في الجانب , الدراسة مكانة الكرماني اللغوية أظهرت هذه

بة عن كثير من اولذا استعان به من بعده من الشراح في اإلج, النحوي

, والقسطالني, والعيني, وممن أفاد منه ابن حجر, المشكالت الواردة

م الكرماني فلم يتأث اونظرً  والذي , ر  بأحٍد من الشراح سوى ابن مالكلتقدُّ

 . (1)ل تكاد تخلو مسألة نحوية مشكلة من إيراد رأيه فيها

 

 :هـ 794للزركشي ( التنقيح: )ثانيا      

ا ألحد ر فيه الزركشي رأيً المسائل المدروسة على موضع ذكلم أقف في 

 . (2)سوى ابن مالك الذي ترددت آراؤه في جملة من المواضع, شراحنا

    

      

 :هـ828للدماميني ( مصابيح الجامع: )ثالثا

شواهد )يدرك أثر كتاب ( مصابيح الجامع)الناظر في كتاب      

إل أن  صاحبه تحامل , (4)الزركشيويدرك أيضا تأثير , (3)فيه( التوضيح

                                                           

, 5/171, 5/89, 4/237, 4/154, 4/128, 4/105, 3/65, 1/155, 1/40, 1/18انظر مثال:   (1)
7/156 ,8/140 ,8/155 ,8/215 ,9/4 ,9/36-37 ,10/21 ,13/42 ,19/45 ,19/76 ,

21/46 ,21/221 ,24/128 . 

, 1/412, 208 -1/207, 1/296, 1/166, 1/131, 1/66, 1/37, 16-1/15, 1/6انظر مثال:   (2)
1/414 ,1/423 ,2/507 ,2/526 ,2/472 ,2/577 ,3/1136 ,3/1161 . 

 . 5/176, 4/221, 4/211, 3/307, 3/180, 2/425, 127 -1/126, 1/42انظر:   (3)

 . 7/306, 5/373, 3/245, 3/83, 3/21, 250-2/249, 1/128 انظر:  (4)
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ولعل السبب في ذلك ما يتمتع به  ,(1)ا على الزركشي بتعقُّباتهكثيرً 

ذلك , التسليم للتوجيه دون تحرٍّ وتأكدالدماميني من العقل والذكاء وعدم 

من و, (2)من المسائل جملةا ل يوافق ابن مالك في األمر الذي جعله أيضً 

 .... -صلى هللا عليه وسلم-مع رسول هللا غزوت »جيهه لحديث تو ذلك

. بفتح الياء بال تنوين( انيَ ـأو ثم)»: إذ يقول «,انيَ ـسبع غزوات أو ثم

جه ابن مالك على وجوه ( اانيً ـثم)أن يكون في اللفظ : الثالث.. .:.خر 

التخريج إنما : لت  ق .... إل أنه كتب على اللغة الربعية ,نبالنصب والتنوي

ح هو بذلك في  ,بال تنوين( انيَ ـثم:)هو لقوله فال ( ضيحالتو)وقد صر 

( توضيحشواهد ال)وقد قال ابن مالك في . (3)«وجه حينئذ للوجه الثالث

ه بال تنوين ثالثة ( انيَ ـأو ثم: )ففي قوله»: في توجيه الحديث ما نصُّ

هنا  والتي خفيت, حظ دقة الدماميني وشد ة مالحظتهفيال. (4)«....أوجه 

فة تكراره زه بهذه الصويؤكد تميُّ . على من قبله فيمن وقفت عليه

(هر  رِّ فحَ , )(5)(لهفتأم  )ومنها , للعبارات الموحية بذلك
(6) . 

ي  رأيَه  غير ابن ولم أقف على رأي شارح من شراحنا أورد الدمامين

 .مالك والزركشي
 

 :هـ 852لبن حجر ( فتح الباري: )رابعا      

 في أغلب المسائل موافق وهو, ا بابن مالكصاحب  الفتح كثيرً ثَر تأ   

فيظهر موقفه ا اختالفً  المشكل إل إن  رأى في روايات الحديث, (7)له

 .(8)للرواة تصرفالمط رد بنسبة ال

إذ أورد آراءه في عدد من , ا بالكرمانيوتأثر ابن  حجر أيضً       

                                                           

, 262-5/261, 4/222, 246-3/245, 22-3/21, 20-3/19 ,2/309 ,1/218انظر مثال:   (1)
5/373 ,2/249-250 . 

 .333-9/332, 6/27, 177-5/176, 4/221, 212-4/211, 87-2/86, 50-2/49انظر مثال:   (2)

 . 3/180مصابيح اجلامع   (3)

 . 101شواهد التوضيح ص  (4)

 . 5/373, 5/262, 4/26انظر:   (5)

 .  1/270انظر:   (6)

 , 4/447, 4/29, 3/601, 2/356, 1/475, 17 -1/16انظر مثال:   (7)

 . 10/36, 7/40, 5/84, 2/69, 1/576انظر مثال:   (8)
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 . (1)المسائل

 .(2)حجر من غيرهماأقف على إفادة ابن ولم       
 

 :هـ855للعيني ( عمدة القاري: )خامسا     

والسمة الغالبة موافقته وتأييده , ددت آراء ابن مالك في شرح العينيتر

 . (4)الكرماني في جملة من المواضع ترددت كذلك آراءو ,(3)له

إل  ,شيبموقف الدماميني من الزرك شبيهٌ  (5)من ابن حجر موقفٌ  لعينيلو

وإنما , عدم التصريح بصاحب الفتح: األول: أمرينب فردأن  العيني يت

جفاء األسلوب : والثاني ,(6)(وقال بعضهم)تتكرر عبارته المشهورة 

غير موافق  التي وقفت عليها المسائل كثير منفي وهو  ,(7)وقسوته

 .(8)لتوجيهات ابن حجر

  

 :هـ911للسيوطي ( التوشيح: )سادسا    

ا من بين الشراح في كتاب بذكر آرائهم رابن مالك وابن حجانفرد 

طيُّ موافٌق لهما في غالب اآلراءوالسيو, التوشيح
(9) . 

  

 :هـ923للقسطالني ( إرشاد الساري: )سابعا   
                                                           

 . 12/444, 10/486, 6/600, 5/36, 3/376, 2/55, 1/91انظر مثال:   (1)

 نقل عن الزركشي يف موضعني. أن ابن حجر 172ذكر صاحب كتاب )املسائل النحوية يف فتح الباري( ص  (2)

 . 19/173, 16/65, 14/287, 10/173, 9/281, 8/89, 7/289, 1/24انظر مثال:   (3)

, 22/139, 12/202, 10/173, 10/110, 9/120, 4/74, 4/30, 96-2/95, 1/24انظر:  (4)
20/58 . 

وقد ألف ابن حجر كتابه )انتقاض االعرتاض( يف الرد على اعرتاضات العيين اليت ضمَّنها شرحه على البخاري,   (5)
كتاب )مبتكرات الآللئ والدرر يف   -رمحه اهلل–ألَّف الشيخ عبد الرمحن البوصريي  -رمحهما اهلل–وللفصل بينهما 

ثالمثائة حماكمة, منها ما يزيد على سبعني حماكمة متصلة احملاكمة بني العيين وابن حجر( ذكر فيه ثالثًا وأربعني و 
باجلانب النحوي والصريف, وقد ناقشها مبيـًِّنا الصواب فيما ظهر له. أشار إىل ما سبق د ناهد العتيق يف كتاب 

 (.845)املسائل النحوية يف فتح الباري ص

 . 21/290, 21/282, 12/110, 4/281, 59 –1/58انظر:   (6)

 . 21/282, 17/300, 14/32, 4/281, 1/227 انظر:  (7)

 . 4/281, 12/110, 59 -1/58انظر:   (8)

 . 7/2983, 7/2943, 1/200, 1/199, 1/143, 1/142, 1/129انظر:   (9)
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فقد كان هذا  ,السيوطيتميز هذا الشرح بإيراده آراء جميع شراحنا سوى 

 .(1)توجيه المسائلع آلراء سابقيه في الشرح  بمثابة المجمو

 

 

 

 :هذه أهم النتائج التي توصلت إليها الختاموفي       

عند حديث  -موافقًا أو معترًضا–أن الشارَح قد يورد  قوَل ابن مالك  -

غير الحديث الذي أورده ابن مالك مشكاًل؛ مما يستوجب على الباحث 

 الذي يريد معرفة موقف الشارح من توجيه ابن مالك أو معرفة رأيه

في المسألة أن يتتبع جميع األحاديث المشابهة التي يرد عليها إشكال 

 .(2)المسألة

واضح بيّن في كثير من شروح الجامع ( شواهد التوضيح)ثقل كتاب  -

 .الصحيح

أن موافقة الشراح لتوجيهات ابن مالك وتصريحهم بالنقل عنه هي  -

 .السمة الغالبة في جميع الشروح

تدراك على توجيهات ابن مالك عند تبرز ظاهرة العتراض والس -

 .ويقل عند الباقين, الدماميني وابن حجر والعيني

امتاز الكرماني وابن حجر عن غيرهما بإضافة أوجه أخرى في  -

 (.شواهد التوضيح)التخريج لم ترد عند ابن مالك في كتاب 

للقسطالني بجمع ( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)تفرد كتاب  -

ا , كثير من المسائل آراء الشراح في مما يجعل الرجوع إليه مهّمً

 .ومختصًرا للباحثين

                                                           

 . 9/50, 4/367, 4/270, 2/214, 1/507, 1/466, 1/376, 121-1/120انظر:   (1)

 يف هذا البحث. 231, 170, 159انظر: مثال ص  (2)
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مع , لم يحظ بدراسات أو شروح كافية( شواهد التوضيح)كتاب  -

, أهميته الكبيرة للنحويين ولغيرهم من المهتمين بالعلوم اإلسالمية

 .(1)ولعل السبب في ذلك سهولة عبارة ابن مالك فيه ووضوحها

ككتاب , الجامع الصحيح للدراسة والتحقيقحاجة بعض شروح  -

فلم أقف (, إرشاد الساري)و ( عمدة القاري)و ( الكواكب الدراري)

 .إل على طبعات قديمة لها

إلى متخصصين في الدراسات ( شواهد التوضيح)حاجة كتاب  -

الحديثية لتخريج األحاديث واآلثار الواردة فيه؛ لوجود روايات ليست 

ولخلو بعضها حينئذ من موطن , ع الصحيحفي المطبوع من الجام

 .الشاهد

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

من الدراسات املتأخرة للكتاب: رسالة ماجستري بعنوان )شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح   (1)
البن مالك: دراسة ونقد( لـ د عبد اهلل املهوس, يف قسم النحو والصرف وفقه اللغة, يف كلية اللغة العربية, يف 

 م. 1981 -هـ1401جامعة اإلمام حممد بن سعود 
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 الفهارس الفنية

 

 

 
 

 فهارس اآليات القرآنية
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 الصفحة السورة ورقم اآلية اآلية

 51 4: الفاتحة چٺ    ٺ    َمل ك ي چ 

ک  ک  ک    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑچ 

 چگ  

 161 26: البقرة

  چچ  چ  چ  چ 
 122 71: البقرة

 58 127: البقرة چ ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀچ 

 75 217: البقرة چچ چ چ چ ڇ ڇ  ڇڇڃڃ ڃ  ڄ ڃچ

ل ح   پپپ  ٻ  پ  چ  152 220: البقرة چڀ  إليه م أص 

 186 233: البقرة چڭ  ي ت مُّ ۓ  ۓ  ڭ  چ 

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ 

 چې  ې   ې  

 192 274: البقرة

َن ٺ  ٺ  چ  226 283: البقرة چٿ    اتُّم 

 174 71: آل عمران  چٻ  ٻ چ

 131 97: آل عمران چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀچ 

 58 106: آل عمران چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ 

 110 122: آل عمران چَول يُّهمٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 34 156: آل عمران چې  ې  ې        ى  ى  ائ چ

 192 166: آل عمران چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

َحام  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    چ   75 1: النساء چواألَر 

ر ك ك مۈ   ٴۇ  چ   49 78: النساء چۋ    ي د 

 122 78: النساء چجئ     حئ   مئ  ىئ  چ 

 82 32: األنعام چہ  ہ   چ

 58 66: األنعام چې  ې  ې  چ 

يَِّن ۓچ َلَده م ڭ  ڭ ڭ     ز      قَت ل  أَو 

َرَكائ ه م  چش 

 180 137: األنعام

 136 148: األنعام چٿٿٿٿٹٹٹچ

 104 160: األنعام چ ک  ک  ک  ک  گ  گچ 

 51 145: األعراف چڄ   ڄ   ڄ  چ 

 43 19: األنفال چچ  ڇ  ڇ  چ 
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 127 36: التوبة چھ ہ ہ ہ ھ ۀ ۀ ہچ

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  چ 

 چۆ  

 88 92: التوبة

 180 69: التوبة چٿ   ٹ  ٹچ 

 146 108: التوبة چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ 

 103 26: يونس چٻ ٻ ٻچ

 60 24-23:الرعد چڳڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں  ںچ

َده  گ  گ  ڳ  ڳ  چ ل ه    َوع  س   182 47: إبراهيم چر 

   چڈ  ڈ  ژ  چ 
 41 1: النحل

 205 30: النحل چں  ں  ڻ   ڱڱ  ڱ  ڱ  چ 

 192 53: النحل چ ىئ  ىئ  ی   ی    ی  یچ 

 134 81: النحل چ ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ   چ  چ  ڇچ 

 43 8: اإلسراء چ پ  پ  پچ 

 54 71: اإلسراء {مه  ام  بإمَ  اسٍ نَ أ   لُّ َعوا ك  يوم ي د  }

 چچ  چ   ڇ  ڇ  چ 
 221 38 :الكهف

 126 50: الكهف چڭ  ۇ  ۇچ 

 127 33: مريم چھ ھ ھچ

 34 36: مريم چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ 

 122 15: طه چٹ   ٹ  چ 

 111 46: طه چۅۉ  ۉ  ې   چ

 61 53: طه چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ 

, 115 63: طه چوئ  ۇئ    إن  چ

118 

 110 123:  طه چ ې  ى  ۅۉ  ۉ  ې  ېېۋ  ۋ  ۅ   چ

 198 3: األنبياء چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ 

 111 19: الحج چ ں  ں  ڻ     ڻ  ڻچ 

 99, 82 31: النور چى ائ ائ ەئەئچ

 58 57: الفرقان چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿچ

 42, 40 4: الشعراء چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ 

 111 15: الشعراء چىائائچ
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 127 10: النمل چڑ ژچ

 174 35: النمل چحب يئ    جب چ 

 113 29: القصص    چڀ  ٺ  ٺ چ 

 205 44: القصص چٱ  ٻ             ٻ     ٻ  چ 

 55 48: القصص {ارَ اهَ ظ  ان تَ رَ اح  وا سَ ال  قَ }

 111 18: السجدة چۇ ڭڭ ڭے  ے ۓ ۓ ڭ چ

 61 9: فاطر چھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭچ

 111 21: ص چڃ  چ   چ 

 111 23: ص چڳ  ڳ  ڳ  چ 

 34 18: غافر چٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   چ

 61 12: فصلت چڀ  ڀ  ٺ     ڀپ  پ  پ      پ  ڀچ

 158 15: فصلت چژ ڑ ڑ ک  ک  ک  ژچ

 44 20: الشورى چ گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱچ

 111 9:  الحجرات چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ 

 205 16: ق چڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  چ 

 47 36: النجم چي نَب اۇئ  ۇئ  چ

 205 95: الواقعة چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ 

, 108 10: الحديد چىئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ چ

134 

 34 11: الجمعة چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ   چ 

َت   ٺ  ٺ   چ  فَر   51 6: المنافقون چٿ    آستَغ 

 111 4: التحريم چ گ  گ  ڳچ 

 58 3: اإلنسان چۆئ  ۈئ  ۈئ  چ 

ا چ  175 1: النبأ چٻ     َعم 

 175 43: النازعات چی  جئ  حئ   مئ    چ 

 128 14: التكوير چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

 89 2: الغاشية چٹ  ڤ  ڤ چ

 89 8: الغاشية چڎ  ڈ  ڈ     چ 

 103 7: الليل چے  ۓ  چ

 161 9: الضحى چڳ  ڳ        ڳ   ڳ    چ 
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 فهرس األحاديث واآلثار

 205 5: البينة چہ  ہ   ہ  چ 

 99 3, 2: العصر چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ
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                               الحديث أو األثر            

 الصفحة

 131............................«.....رَ ح  َك باهلل والسِّ ر  الشِّ : ات  قَ ب  وا المو  ب  ن  تَ اج  »-

 62.......................................«م  ر  ح  ي   م  لَ  ةَ ادَ تَ قَ أبو م إل ه  لُّ وا ك  م  رَ ح  أَ »-

, 48«...................... ينَ الث  وثَ  اعً بَ ر  بِّرا أَ ا ت كَ ـمَ ك  عَ اج  ضَ ا مَ ـمَ ـت  ذ  خَ ا أَ ذَ إ  »-

53 

لى عَ  وَ ن هَ م  ى م  قَ ب  ا ل يَ هَ ن  م   ةٍ نَ سَ  ة  ئَ م   س  أ  لى رَ عَ  إن  فَ  ه  ذ  هَ  م  ك  تَ لَ ي  لَ  م  ك  تَ ي  أَ رَ أَ »-

  ض  ر  األَ  ر  ه  ظَ 
 146«.............................................................دٌ حَ أَ

نَاَزة  »- وا ب ال ج  ر ع  ونَهَا ,أَس  م   فَإ ن  تَك  َصال َحةً فََخي ٌر ت قَدِّ

 102..................«إليها

 209......................................«هامَ مَ ى إ  ل  صَ فَ  لَ زَ نَ  د  قَ  يلَ ر  ب  ج   ا إن  مَ أَ »-

 اب  تَ في ك   ت  سَ ي  لَ  اوطً ر  ش   ونَ ط  ر  تَ ش  يَ  رجالٍ  ال  ا بَ مَ  ,د  ع  ا بَ أم  »-

 157......«......هللا

ي َولِّ  م  لَ  -م  ل  وسَ  عليه   هللا  ى ل  صَ - هللا   ول  س  ا رَ م  أَ »-

 157....................«ذئ  مَ و  يَ 

في  رَ دَ حَ ان   ذ  إ   ليه  ر  إ  ظ  ن  ي أَ نِّ أَ كَ  ,ىوسَ ا م  م  أَ »-

 157.............«............ياد  الوَ 

 114«.........................................................أنَت أبا َجه لٍ »-

 يقٌ د  ص  بي وتَ  انٌ مَ ي  إل إ   ه  ج  ر  خ  ه ل ي  يل  ب  في سَ  جَ رَ خَ  لمن هللا   بَ دَ تَ ان  »-

 57...... «يل  س  ر  ب  

 70«...............................................لء  ؤ  هَ  ق  دَ ص  أَ  ن  م   انَ كَ  ن  إ  »-

 70.............................................«ة  اعَ الس   ه  ذ  ا في هَ نَ غ  رَ ن ا فَ إن  ك  »-

 55.............................«...................اـمَ يه  لِّ صَ ت   ك  ن  ا أَ نَ ر  ب  ا أ خ  ن  إ  »-
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يفٌ ج  ٍر رَ ك  ا بَ إن  أبَ »-  39............«..............َرق   كَ امَ قَ ى يَق م  مَ تَ مَ , ٌل أَس 

 53.......«..اسَ الن   ع  م  ي س  ل  كَ ام  قَ وم  مَ ق  ى يَ تَ وإن ه مَ  ,يفٌ س  أَ  لٌ ج  ٍر رَ ك  ا بَ إن  أبَ »-

  ةَ يبَ ب  حَ  م  أ  أن  »-
ا يهَ ف   ة  شَ بَ بالحَ ي نَها أَ رَ  ةً يسَ نَ ا كَ تَ رَ كَ ذَ  ةَ مَ لَ سَ  م  وأ 

 111.........«ير  او  صَ تَ 

َت ن  ب   -الم  ها الس  لي  عَ - ةَ مَ اط  ه  وفَ طََرقَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   إن  رسولَ »-

 112«..................لُّونَ ت صَ أل : فقال لهم -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ 

 م  َره  ذَ ن  تَ أَ  ن  يٌر م  خَ  اءَ يَ ن  غ  أَ  كَ تَ ثَ رَ وَ  تَ ك  رَ إن  تَ  كَ إن  »-

 151.....«..............ةالَ عَ 

 55...........................«..............اونَ ر  ق  ل ي   ومٍ قَ ب   ل  ز  ن  نَ ا فَ نَ ث  عَ ب  تَ  كَ ن  إ  »-

 75.........«..........اًل م  ع   لَ مَ ع  تَ اس   لٍ ج  رَ ى كَ ارَ صَ ود  والن  ه  واليَ  م  ك  ل  ثَ ا مَ ـمَ ن  إ  »-

 ه  ر  ك  ذ  أَ  م  لَ  يه  ف   ي  لَ عَ  مَ سَ ق  أَ  ان  وَ ر  ل مَ و  ولَ  ,ارً م  أَ  كَ لَ  رٌ اك  ي ذَ نِّ إ  »-

 91......«.........كلَ 

 173...........................................................«تَ ل  لَ ه  ا أَ ـمَ ب  »-

ةٍ أ   لُّ ك   دَ ي  بَ »-  166.....................................«انَ ل  ب  قَ  ن  م   ابَ تَ وا الك  وت  أ   م 

 114............................................«ناتَ سَ ال  جَ  ةَ شَ ائ  عَ  عَ ما أنا مَ نَ ي  بَ »-

 151...............................................«كَ ر  ه  دٌّ في ظَ وإل حَ  ةَ نَ يِّ البَ »-

ه   اع  صَ  ن  م  ...  ه  م  هَ ر  د   ن  م  , ه  ار  نَ ي  د   ن  م   ؤٌ ر  ام   قَ د  صَ تَ »-  اع  صَ  ن  م  , ب رِّ

 86... ....«ه  ر  م  تَ 

َر آيَاتٍ »-  81..............................«........................ث م  قََرأَ ال َعش 

خ  »- وه فََسقَطحت ى إذا َكاَد أن  يَد   125..........................«.........َل َدفَع 

ل ع  م   ارً خ  ذ  »-  214...........................................«ليهت م عَ ن بَل ه  ما أ ط 

 137...................................«..........ر  مَ وع   رٍ ك  بَ أبو ا ونَ أَ  ت  ب  هَ ذَ »-
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 ه  ق  د  تَه  ي َشقُّ ش  ي  أ  ي رَ ذ  ال  : اَل ي قَ ان  يَ تَ أَ  ن  ي  لَ ج  رَ  ت  ي  أَ رَ »-

 190...............«ابذ  كَ فَ 

ا ن  ا ك  ر  مَ ثَ أك   ن  ح  ونَ  -مل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ -يُّ ب  ا الن  نَ ى ب  ل  صَ »-

 206.......«....طُّ قَ 

زاٍر في إ  , يصٍ م  اٍر وقَ في إزَ , اءٍ دَ اٍر ور  زَ ٌل في إ  جَ ى رَ ل  صَ »-

 86..... ....«......اءٍ بَ وق  

 و  أَ  اتٍ وَ زَ غَ  عَ ب  سَ . ... -مل  وسَ  يه  عل ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ  عَ مَ  ت  و  زَ غَ »-

 66 «يَ ان  ـمَ ثَ 

 142..........................«................مك  ي  لَ ي عَ ن  ف  وَ خ  أَ  ال  ج  الد   ر  ي  غَ »-

بَهافإن  َجاَء »- ت ع  ب ها, َصاح  تَم   151....................................«وإل اس 

 230«.......................................ه  فليت ز ر  ب   ايرً الثوب  قص   انَ كَ  إن  فَ »-

َدى َجنَاَحي ه  َداءً »- فَاءً  فَإ ن  ف ي إ ح  َرى ش   104..........................«َوف ي األ  خ 

ا ى مَ رَ ى تَ رَ خ  األ   ن  ك  تَ  ن  وإ   ,ب  س  تَ وأح   ر  ب  ص  أَ  ة  ن  في الجَ  ك  يَ  ن  إ  فَ »-

 49......«.ع  نَ ص  أَ 

 لَ سَ ر  أَ  جَ ر  خ  يَ  أن   ع  ط  تَ س  ل إذا لم يَ ج  الر   لَ عَ جَ فَ »-

 105.....................«وًل س  رَ 

 105.............................«رجَ حَ ب   يه  َمى في ف  َج رَ ر  خ  يَ ل   اءَ ا جَ م  لَ ك   لَ عَ جَ فَ »-

ق  »-  114........................«.........................اًل ج  رَ  رَ شَ ا عَ نَ ا اث  نَ فَفَر 

ب  أ ح   ل  زَ أَ  م  لَ فَ »- ئ  يَ  ن  م   اءَ بُّ الدُّ  147........................................«ذوم 

 81..........................«.................ارٍ نَ ي  د   ف  ل  األَ ب   ه  اءَ جَ  مَ د  ا قَ ـم  لَ فَ »-

 122..........................«................نال  از  نَ لى مَ إ   لَ ص  ن  نَ ا أَ نَ د  ا ك  ـمَ فَ »-

 147..................................«.......ةعَ م  إلى الج   ة  عَ م  ن الج  ا م  نَ ر  ط  م  فَ »-
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 178.........................................«؟يب  اح  صَ ي ـو ل  ك  ار  تَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »-

 141...................................«................يـون  ق  اد  صَ  م  ت  ن  أَ  ل  هَ فَ »-

 163.......................................«اهَ ى لَ ادَ ليس ي نَ  الةَ الص   ونَ ن  ي  حَ تَ يَ فَ »-

ا بَ : قال ر  بَ ن  ر  على الم  مَ ع   امَ قَ »- .......... ............«ر  م  الخَ  يم  ر  ح  تَ  لَ زَ نَ  ,د  ع  أم 

159 

 185..................«.....................دجَ سَ  د  قَ  ه  نَ و  رَ ى يَ ت  حَ  اامً يَ وا ق  ام  قَ »-

 122.....................................................«يرَ ط  يَ  ن  ي أَ ب  ل  قَ  ادَ كَ »-

 ن  ي عَ ط  ي ع   انَ ن  كَ ى إ  ت  حَ  ,ير  ب  والكَ  ير  غ  ن الص  ي عَ ط  ع  ي   رَ مَ ع  ابن  انَ كَ »-

 70.. «.ي  ن  بَ 

ن  أَ  -م  ل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ  ادَ رَ أَ ا فَ ضً ائ  حَ  ت  انَ ا كَ ذَ ا إ  انَ دَ ح  إ   ت  انَ كَ »-

 226«....................................................رَ ت ز  ن  تَ ا أَ أََمَرهَ ا َرهَ اش  ي بَ 

ت  أن  ات ز رَ ذَ ي إ  ن  ر  م  أ  يَ  -م  ل  وسَ  عليه   ى هللا  ل  صَ - هللا   ول  س  رَ  كانَ »- ض  .. ....«ا ح 

230 

 الة  في حَ  ةٌ رَ ز  تَ ؤ  ي م  ه  ه وَ ائ  سَ ن   ضَ ع  بَ  ر  اش  بَ ي ي  ب  الن   كانَ »-

 228......«.......ضي  الحَ 

 187...........................................«نَ ئ ويج  تَ م فَ ك  َؤثِّمَ أ   أن   هت  ر  كَ »-

ت  ك  »-  62..........................................«ونر  اه  جَ ى إل الم  افً عَ ي م  لُّ أم 

 136.............................................«....ر  مَ وع   رٍ ك  بَ أبو ت  ون  ك  »-

ن  »-  136........................................«....ار  صَ ن األن  ي م  اٌر ل  ت  وجَ ك 

 201, 194.............................................«ات  نَ م  اء  المؤ  سَ ن  ن  ك  »-

ى ت  حَ  وان  م  ؤ  ول ت  وا ن  م  ؤ  ى ت  ت  حَ  ةَ ن  الجَ  نَ ول  خ  د  ل تَ »-

 55.....«...............واابُّ حَ تَ 
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 118.............................«.........................ةلَ ي  لَ في  ان  رَ ت  ل و  »-

 له   هللا   رَ فَ ا إل غَ ابً سَ ت  ا واح  انً مَ ا إي  هَ ق  اف  وَ ي  فَ  ر  د  القَ  ةَ لَ ي  م لَ ك  د  أحَ  وم  ق  ل يَ »-

....»....42 

وه  تَ ي   ن  ة على أَ رَ ي  حَ الب   ه  ذ  هَ  ل  ه  أَ  حَ لَ طَ اص   د  لقَ »- ج   وِّ

 185.............«..هونَ ب  ص  ع  يَ فَ 

 55..........................................................«هي لَ ـن  ذَ أ  َم تَ ـل  »-

 169...............................«........................ع  رَ ت   ن  ع  لَ رَ ت   ن  لَ »-

 ذَ خَ ا أَ ـمَ ب   ء  الي المر  بَ ل ي   انٌ مَ زَ  اس  ى الن  لَ ن  عَ يَ ت  أ  يَ لَ »-

 173.................«....المالَ 

 164................................« ..................دحَ ا أَ هَ ي ب  ناد  ي   سَ ي  لَ »-

ن هَا ف ي»- ه   َما ال َعَمل  ف ي أَي اٍم أَف َضَل م   98....................................« هَذ 

ت  »- س   َما ك د  بَ  أَن  أ َصلَِّي َحت ى َكاَدت  الش م  ر   122.........................«تَغ 

وا فَ ل  خَ ي تَ اد  الوَ  ل  ه  أَ  د  يِّ سَ  تَ ن  وأَ  تَ ف  ل  خَ تَ  د  قَ  اس  الن   اكَ رَ ى يَ تَ مَ »-

 47......«..كَ عَ مَ 

..  «..؟اطيرَ اط ق  يرَ على ق   صر  العَ  الة  إلى صَ  ار  هَ الن   ف  ص  ن   ن  لي م   ل  مَ ع  يَ  ن  مَ »-

145 

ف َر له   ات َسابً واح   اانً ر  إيمَ ةَ القَد  لَ ي  يَق م  لَ  ن  مَ »- َم م  قَ ا تَ مَ  غ   ن  د 

 39...........«....هب  ن  ذَ 

 41.............................« ...............هلَ  ر  فَ غ  ي   ر  د  القَ  ةَ لَ ي  لَ  م  ق  يَ  ن  مَ »-

 175............................................................«.......ه  مَ »-

 166.............«.انَ ل  ب  قَ  ن  م   ابَ تَ وا الك  وت  م أ  ه  ن  أَ  دَ ي  بَ  ,ونق  اب  الس   ونَ ر  اآلخ   ن  ح  نَ »-

..  ..«اه  نَ ي  أتَ  ذ  ن  ا م  فً نَ ا كَ نَ لَ  ش  تِّ فَ ولم ي   ,ااشً رَ ا ف  نَ لم يَطَأ  لَ  ,لٍ ج  رَ  ن  ل  م  ج  َم الر  ع  ن  »-

126 
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ف  حَ ق  ة  اللِّ يحَ ن  المَ  مَ ع  ن  »- ن حَ ة  الص   126.......................................«ةً يُّ م 

 96...........................«.... ن  ه  ل  ه  أَ  ر  ي  غَ  ن  م   ن  ه  ي  لَ أتَى عَ  ن  مَ ـل  ن  وَ هَ ه ن  لَ »-

ا افً وَ وا طَ اف  طَ  ة  رَ م  والع   جِّ الحَ  نَ ي  وا بَ ع  مَ جَ  ينَ ا الذ  م  أَ وَ »-

 157.................«ادً اح  وَ 

في  ونَ ش  م  تَ فَ  م  ك  جَ ر  ح  ن  أ  أَ  ت  ه  ر  ي كَ نِّ إ  و»-

 185.........................«...ين  الطِّ 

 اس  الن   بِّ حَ أَ  ن  م   انَ ن  كَ وإ   ,ة  ارَ مَ لإل   ايقً ل  خَ  انَ كَ  د  قَ لَ  هللا   م  ي  اَ وَ »-

 70.......«....لي  إ

مَ »-  122........................«.........جَ ض  ن  ن  تَ أَ  ت  ادَ كَ  د  قَ  افيِّ ثَ األَ  نَ ي  بَ  ة  والب ر 

اَلم  َولَك ن  »- س  ة  اإل   و  ت ه   خ   221........................«..................َوَمَود 

 173....................«........................وَ ا ه  ـم  ـم   ف  ر  ع  ي أَلَ ـإنِّ  وهللا  »-

 146.........«.......................يلا ق  مَ  ي  ف   يلَ ق   م  و  يَ  ن  ي م  د  ن  ع   س  ل  ج  ولم يَ »-

ن م   ونَ رُّ م  يَ  ار  ـمَ والح   والمرأة  »-

 107..................«...................اهَ ائ  رَ وَ 

 90............................«رٍ ف  ك  ب   م  د ه  ه  ٌث عَ ي  د  حَ  م ك  و   قَ َل و  لَ  ,ة  شَ ائ  يا عَ »-

 34..........................«.........كَ م  و  قَ  كَ ج  ر  خ  ي   إذ   ايًّ حَ  ون  ك  ي أَ ن  تَ ا لي  يَ »-

م  َمالئ َكةٌ بالليل  وَمال»-  194................«.........ئ كةٌ بالن هاريَتََعاقَب وَن ف يك 

 

 أقوال العربو األمثال فهرس

 املثل أو القول                                                  الصفحة         
 86.............................هي  لَ ا ي ثَب  عَ رً ي  خَ  لَ عَ فَ وَ  ؤٌ ر  ام   ى هللاَ قَ ات   -
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 96.........................................ثد  حَ د م وما أخذه ما قَ  -

 192...................................................دفََوجَ  وكَ خَ أَ  -

 89........................................ةً الثَ ثَ  ن  ي  مَ هَ ر  ا د  مً هَ ر  ه  د  ط  أع   -

 89.......................................ارً م  ـا تَ ـمً ح  ـا لَ كً مَ أكلت  سَ  -

 52................................................ةاا شَ ـمَ لح   أكلت   -

 253, 195.........................................أكلوني البراغيث -

 183...................ابِّهرَ – وهللا  -ع صوَت مَ س  تَ فَ  ,رُّ تَ ج  لتَ  اةَ إن  الش   -

ن  بَل هَ أن يأتي بالصخرن  فالنً إ -  216..........ةا ل يطيق حمَل الف ه ر فم 

 168....................................ليخ  بَ  ه  ن  َد أَ ي  بَ  إنه  لكثير  المال   -

 99....................م  البيض  والدينار  الحمر  هَ ر  اَس الد  الن   كَ لَ ه  أَ  -

كَ ف  ا نَ ومً ك  يَ ر  تَ  -  181.....................ااهَ دَ ا في رَ لهَ  يٌ ع  ا سَ اهَ وَ وهَ  س 

هَ وا قَ اؤ  جَ  -  209.....................................مه  يض  ض  بقَ  م  ض 

 107.........................................ان  يحَ ل  طَ  البعير   راكب   -

 78..............................................هيخ  وأَ  لٍ ج  رب  رَ  -

ل َمـانَـه َمـا -  112...................................َضع  ر َحالَـه َمـا وغ 

تَقََرها -  104............................... فالٌن لغوٌب أتته  ك تَابي فاح 

 78.......................................مهَ ر  د  ا ب  هَ ت  لَ خ  سَ وَ  اةٍ شَ  لُّ ك   -

 96.............................................تَ ي  لَ ول تَ  تَ ي  رَ ل دَ  -

 165........................................َر منهعَ ش  أَ  هللا   قَ لَ ليس خَ  -

 164.............................................همثلَ  هللا   قَ لَ خَ  ليسَ  -

 163.........................................ك  س  إل الم   يب  الطِّ  سَ ي  لَ  -

ه  ي  ا غَ هَ ي  ا ف  مَ  -  79.............................................هس  رَ فَ وَ  ر 

 81.............................ةً مَ ح  اَء شَ ضَ ي  ةً ول بَ رَ م  اَء تَ دَ و  لُّ سَ ما ك   -

 139.....................................م  دَ اٍء والعَ وَ ٍل سَ ج  رَ ب   ت  ر  رَ مَ  -

 176.........................................؟َمصنعت: َمعندك؟ و -

 181............................................هذا غالم  وهللا  زيدٍ  -
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 فهرس األبيات
                                            ت                                                      ـيـبـال                       

 الصفحة

 حرف الهمزة                                                      

ط  ـــي  ـح  ـد  الـت  رَ             ـت  لَ ـذَ د  لو بَ نـ  ـاةً ه  ــتَ ـاة  فَ تَ ـفَ ــَم الع  ـن                ـاء  ــمَ ـإي  ـب   ـا أو  ــقً ــة  نـ 

130 

 حرف الباء                                                       

              اــبَ ـائـ  ـت  غَ ــن  ـي إذا ك  ـ  آنـف  َشـنَ ــألَ ـوي   ٍل        ـاص  ةَ وَ ــَدى بَشـاشَ ـي أبـإذا َراءن

47 

ر م   ل   ن  م وإ  اك  وَصل نَ ا ونَ إ ن  تَص                ـاـَ ابــاء  إ رهَــدَ ــع  ـَس األَ ـف  ــأَن   م  ـتـ َمـأل        وا    تَص 

46         

َداة  بهي الق ط  ش  م  تَ              اــبَ ـةَ النُّج  ـل ـ   ـل هَ الجبَ ـاد  فَ وَ ـجَ ـَي الـش  ـمَ       ا      ـوف  إذا َغن ى الح 

214 

رَ ـحَ ب              ـه  ــــوه  وأ مُّ ــأب   يٌّ ـــافـــيَ د  ن  ــك  ــولَ  َن الس  ـص  ـع  ـاَن يَ و               هــب  ار  ـطَ أقَ ـل يـر 

199 

ب  ـَم قو  اليَ ـفَ  ت  ـونَ ـج  ـتَه   تَ ر  ـنَ ـا وتَش                ب  ـجَ ـعَ  ن  ام  م  ـَك واألي  ا ب  ـمَ ب  فَ هَ اذ  فَ         ا   م 

76 

َمــت   ن أَز  َن م  يـِّر  ب  ـج   د  ـوم  قَ إلى اليَ         ٍة  ـمَ ــيل ـ ـوم  حَ ان  يَ ـخ               ارب  ــجَ ـل  الت  ـَن كـرِّ

147 

غَ ـي ي ع  وإلى الذ         نَى    ج  الغ  ار  ب َك َخَصاَصةٌ فَ ا ت ص  ذَ وإ   ي الر                ب  ـغَ ار  ـائ َب فَ ـط 

53 

ـا الق  فَ               ب  ــاك  وَ ـمَ ـَراض  الـي ع  ـا ف  رً ي  ن  سَ ك  ولَ            م  ـــك  ي  دَ ـاَل لَ ــتَ ــال  ل قـ تَ ـــأم 

158                       

 حرف التاء                                                      
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 اـــتَ ـب  ــج  ــلـعَ  ه  ــنَ و  ا دَ ـــي مَ ـلَـ ـيل ـ خَ  تَ             ر  ـصَ اب   ا لوَ ـم  ـم   ت  ـب  ج  ـاً ما عَ ــبَ جَ عَ 

             اــتَ ـر  ــجَ ــوهَ  ـانَ ــتَ ـو  ـفَ ــجَ  د  ـــا قَ ـــمَ ول       ي       ــنِّ جَ ـت  ــا اليِّ فـيـمَ ـف  ـال  الص  قَ ــمَ ل  

174 

          ي ــت  ال  ــى عَ ــلَ ي عَ ــك  ل أَب   فَ ــي  وكَ                                      

                                                 يـــالت  ي  ــي قَ ـق  ـائـ ــبَ ـي غَ ـح  ـــائ  ـبَ صَ                                      

89 

 حرف الجيم                                                    

            اج  ـتَ ــح  م  ـال ه  ـــلَ ض  ــع  فَ ــان  ــمَ  اكَ ـوَ وس             ى ـنَ ـغ  ـَك بالـمُّ يَؤ   ن  ن  مَ ـال ي وق  ما زَ 

183 

 حرف الحاء                                                     

            واـ  حنَ ـم  إذ جَ ل  ا للـس  ـن  َجان حً ـك  أَ  ـم  لَ وَ             ارً ص  ـتَ ـن  ت  م  ن  ي ك  ان  ـٌر َجفَ ي  ـهَ ـول ز  لَ 

91 

ل قً  ت  ـإ َذا اللِّقَاح  َغَدت  م  ر             وح  ــبـص  ــمَ  دان  ــل  و  ـن الـم   مَ ـريــول كَ            ا ــهَ ـى أَص 

121 

             اح  زَ ـــتَ ــــن  ــم  ـــب   ـال  ـــجَ رِّ ـــال مِّ ذَ  ن  ــم  وَ        ى     ـمَ ت ر   ينَ ـح   ل  ـائ  وَ ـن الغَ ـم   تَ ن  أَ ــفَ 

52 

            ح  الـــطِّــــن الــــــوَن م  ـــع  ـــــتَ ـر  ــــٍم يَ        ــو     ــــالَد قَـــــب   ـنَ ــيـــط  ـــــب  ه  ــأن  تَ 

189 

            ـيح  ـح  ــصَ ـب   ةٍ ــل ـ ـي ذا ع  ر  ـتَ ــش  ــيَ  ن  ـمَ وَ       ا هَ ـونَ ر  تَ ش  يَ  اس  أن  الن   حَ ي  اس  وَ ى الن  بَ أَ 

189 

 حرف الدال                                                      

د  زَ ـــتَ              اادَ زَ  ـكَ ـــيـــب  اد  أَ اد  زَ ز  ـــــَم الـــع  ــــن  ــا           فَ ــنَ ــيــف   ـكَ ـيـبـ  أَ  اد  زَ  ـلَ ــث  ـــم   و 

127 

ـــــم  ـــا  ب  ـهــــتـ ــج  ــَزَجــــفَـ             َزاَدهــــــي  َمـــــبَ وَص أَ ــلـــقَــــَزج   ال ٍة          ـــــَزج 

183 

            ادَ ــحَ ا أَ رَ ـع  ـش  ــل ت   ن  الَم وأَ ــ  ي السـنِّ ـم          ا    ــمَ ك  ـحَ ــاَء وي  مَ ـس  ى أَ لَ آن  عَ رَ ق  أن  تَ 

186 

            ادً ر  ا ول بَ ـاخً قَ ـن   م  ـعَ م أط  ـل ت  ـئ  ش   وإن              م  ـاك  وَ س   اءَ سَ النِّ  ت  م  حر   ت  ئ  ش   فإن  

113 

             د  ـيــع  ــون  بَ ـن  ــمَ ــب  الص  ــن ت  ـيٌّ ومَ ـحَ          ـٍد   ــال  خَ ــب   ـسَ ـي  ـد  ولَ ـب ـعَ ـيُّ ل تَ ـأَأ ب

152 
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ـن  ــت  ش  ــيَ  ى َمـا قَـامَ ــلَ عَ  َا ف  ـــمَ ــــٍر تَ ــيـز  ـن  ـــخ  ــكَ         يــٌم    ـــئ  ي لَ م              اد  ـــــمَ ي رَ ــــر 

174 

ــي     ـن ــيـَك واألَن ـبــاء  تَـــأ تـ ـأَلـم  يَ  ـي ز يَـــون  بَـــــت  لَبـ ـَمــا لقَ ـبـ        م               ـاد  ـــــنـ 

52 

             د  ـــان  ـعَ ـالَف م  ــخ   م  دَ ــع  ـيَ  م  ـلَ  وَ ـوإن  ه              ةٍ رَ ـيص  ي بَ لى ذ  فَى عَ خ  قُّ ل يَ ـن  الحَ إ  

73 

            ود  ر  و  ـــــر  مَ ـا شَ ــانَ دَ ــع   ام  ـمَ ــح  ـن الـم            ت  دَ رَ الـٌث وَ ـٍر ثـي  ـهَ لي وز   انَ ـلـو كَ 

80 

            ـد  ــيـبـ  ـلَ  ن  ــَر م  ــعَ ــش  أَ  مَ و  ـَـ ت  الـينـ  ـك  ــلَ     ي        ر  ز  ــي  اء  ــمَ ـلَـ ـر  بالع  ـع  ل الشِّ ـو  ولَ 

92 

نـيَ  ن  ـمَ              د  ـــير  ـوَ ـوال ـه  ـــق  ـَحـل   ـنَ ــي  ـا بَ ــالـش ـجَ كَ           ه   ـــن  ـت  م  ـن  ك  ئ ٍـيِّ ـسَ ي ب  ـك ـد 

45 

 حرف الراء                                                     

بَ ـوقَ            َعـاراـشِّ ـَب الــنَ ــتَ ـل  واج  ــي  ـَدب  الس  ـَمـ      و      د  أ  ــربـيِّ يـــغَ ـانـَب الــجَ  ـر 

204 

ف  أع  ـخَ ا ـهـل ـ ـج  ر   ه  ـت  ـإذا نَـَجـلَ    ا         ـهـام  ـمَ ها وأَ ــف  ل  خَ  ن  ى م  صَ كأن  الحَ            ارَ ـــسَ ـذ 

134 

          ر  ـص  ـا عَ ـنَ د  ـع  ـبَ  ن  ـن  م  ي  دارَ ـر  بالـمَ  د  ــوقَ   ا          ـرَ ــيِّ ـغَ ـتَ ــم  يَ ــَن لَ ـال  ـــا م  مَ ــه  ـــأن  كَ 

149 

          ر  ــظَ ـن  ـك  مَ دَ ـع  ـبَ  ن  ـي  ـنَ ـي  ـعَ ـَل للـح  ـيَ  ن  ـلَ وَ            م  ك  دَ ـع  بَ  ت  ن  ا ك  ـمَ  زُّ ـا عَ با يَ ي سَ اد  ـيَ أَ 

171 

ـــــكَ ـــن أح  ـوَق مـــــفَ  م           ـــك  ــــلَ ض  ـــفَ  ـد  ـــقَ  ن  هللاَ َد أَ ـــي  ـــبَ            إزار  ــــاً بـبـلـأَ ص 

166 

َن عـع  أَ ـفَ       ي     ـَرأَي َن الغَواني الشيَب لَح بَمف ر ق             ر  ـواض  ـود  الن  د  ـخ  ـالـي بـنِّ ـَرض 

195 

          ير  ـكَ ذ  ـــت   أن   حٍ ـالـصَ ــب   نَ ـير  ــكَ ذ  ــت   إذ             ي ــن  رُّ ـس  ــم ويَ ك  ـبَ ـي  ـغَ  ـظ  فَ ـح  ـي ألَ نِّ إ  

113 

          ر  ـــام  ـعَ ـا ل  ـنَ ـَزي  ـــتَ ٍب واع  ـل  كَ ـا لَ ـيا و  ــَدعَ      ةً       ــي  ش  ــاد  عَ ـيَ ج  ـا والـنَ ـق  ــح  ـا لَ ــم  لَ فَ 

138 

يَـ َمـن  الـدِّ ـنـ ـلـ  ـقـ  ــر             ـار  بـ  ــَجــــَوي ـــأَقَ ـة  الـَحــج  ــن  ح  ــَن م            ـر  ـــن  َده  ــٍج وم 

149 

هَ ـدَ ـع  رِّ ـض  الــه  تَ ــن  ـتَ                                          ي           ر  ـي ــة  في ظـ 
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                                                 ر  ــَصـي  ـع  ـى الـر  إلــه  ظُّ ـد ن  اللَ  ـن  م                                        

150 

 حرف العين                                                       

ك َمه   ـ اـمَ ـوإنـ  لَ ـس   ط  بَطنَكَ ـت ع  جَ ـوفَ           ه   ــؤ  نك نَ ـر  ـمَ ـى الــهـتَ ــال م  مِّ أَج  ا           عَ ـذ 

46 

قَ ـد  فَــٍع بَـع  ــيم  ــجَ  ن  م   ر د  ــا ي  ـم ـر د  ـومه             ــر  ن ذ  ـع  ـب ا يـ  ـا           ـعَ ٍة َجـمَ ـقَـر  ـي ف  د  م 

40 

           ع  ـرَ ــا أق  ـي سٍ ــاب  ــَن حَ ـب ع  رَ ــــا أق  ـي                                      

                                                 َرع  ـص  ــوَك ت  ـــخ  َرع  أَ ـص  ــن  ي  إ   كَ ـإن                                       

50 

                                                       

 

 حرف الفاء                                                       

ه     ــق  ع  ــلَـ ـخ  ــَع يَ ـب  ـَر أن  الن  ـتَ  م  ـلَ أَ  ف  ــقَ تَ م  ـع  الوَ ر  ـخ  ـي والو  ـتَ ـس  ـل يَ وَ         ود           صِّ

140   

          ف  ــ  انـفَ ـطٌ نَ و  ــض  غَ ا واألر  ـهَ ــَ نـ  يا بَ ـمَ وَ       ا      ـنَ ـوف  ي  ـار ي س  وَ ـل  الس  ـث  ـق  في م  َعـل  ت  

79 

          ف  ـيار  ـيَ ـص  ـال اد  ــقَ ـن  ـتَ  يم  ـاه  رَ د  ـال يَ ـف  ـنَ             ةٍ رَ ـاج  هَ  لِّ ى في ك  صَ حَ ـاها الدَ ي يَ ف  ن  تَ 

51 

 حرف القاف                                                     

ب  اآلنَ  ن  لَ  ــحَ             ـن  ـَك مَ ــائ  ـَرجَ  ـن  م   يَـخ  َك م          ه  ــــقَ ـلَـ َحـــال كَ ـابـ ـبَـ ون  د   ن  ــر 

170 

نــف ـالة  ـفَ ــي الـنِّي ف  ــنَ ف  د  ــول تَ            ـاــهَ ـــقـ و  ذ   أَ ل  تُّ أَ ــا م  ـــاف  إذا مَ ـــــخَ ي          أَ ـإنـ 

189 

ي   سَ ي  ولَ  ع  يــــي  صَ ــلَـ ا عَ ــيَ ــع  ٌق إذا أَ ــيـد  ـصَ            عٌ ت  ـم  ـي الن اس  م  ـف  يني وَ بم            ق  ـــد 

141 

ـل  والتَ  ـ وأ  اًل ـــح  ـــفَ   م          ـل ه  ح  ل  فَ ـَس الفَح  ئـ  ب   ـيُّونَ ب  غ  ء  زَ  ـم  ــه  ــمُّ           ق  ــيـــط  ـــن  ــم   ل 

130 

ج  ـي الـول  ـت   شَ ـن الـوان  مـح  ـق  كاأل            ا  ـنً ـوه  ـه م  ـ  نبـَع إذا تَ ـيـض  تـاش  الـر  س             ق يـَ م 

82 
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           ق  ر  ــح  ــم  ـاء  الــوَ ــي اللِّ ٍم ذ  ــي  ـعَ ـي ن  ـوأب         م    ه  ــن  م  عَ اج  ي الَجـمَ ـذ  ب   ل تَ  َسـأَ هَـال  

79 

 حرف الكاف                                                     

    ي        ـــك  ل  د  ــي تَ ـيـت  ـب  ي وتَ ـر  س  أَ  ــت  ي  ـبَ أَ                                       

                                                 يـك  ذ  ك  الس  ـم  ـوال ر  ـبَ ن  العَ ك  ب  هَ ج  وَ                                       

56 

 حرف الالم                                                       

          اَل ــسَ ــه  لَ ـــك  ـــس  ـمــد  ي  ــم  ــ الـغ  َل ـو  ـلَ فَ     ـٍب         ض  ــل  عَ ك   ه  ــنب  م  ـع  رُّ ـب  الـي  ذ  ي  

94 

         ـالــنَ ـــيَ ــه  ل  ــــن  وأٌب لَ ــك  ــــيَ  م  ــا لَ ـــمَ             يه  أ  ـة  رَ اهَ ـفَ ل  من سـَ ط  ي  خَ ا األ  ـجَ ورَ 

140 

ل ـت  إ ذ  أَق   ه ــٌر تَــهَـاَدى      ـبَ ـقـ  ـــالَمـــاَل اج  الـــَعــَكـنـ        لَـت  َوز  ــف ــَن َرم           تَــَعــس 

140 

ـَواف يني لـي ر  ـال سَ ـي  ولَ  ـأَ  انَ ـــا كَ ــاَف مَ ــعَ ـأض   ه  ــإن  لَ ـــفَ      ـا        بً ــائ  ــَد خَ فَ م           الــــم 

141 

لـــاه  ومـن عَ ــقَ ـلـــام  تَ ــعَ ــن الـم             اًل ـط  ــعَ ــَم داٍر م  ل َرس   ف  أم  ر  ــع  ـتَ أَ           ـام  أو 

149 

         ل  ــــالئـ  ــقَ  الٍ ـــيَ ـــإل لَ  ــرٍ ـــجَ ــحَ  ـوـأبـ    ا        ـمً ـسال   اءَ ـلو جَ  الخير   بينَ  انَ ـا كـمَ فَ 

134 

ـتـ ـونَـني في اش  وم  ل  ـــع  ــيَـ م  ـــه  ــلُّــــك  ـــي فَ ــل  ـأَهـ ـل  ـــ              ــيــخــراء  النــيَـلـ           ـذ 

199 

         ول  ذ  ــب  ــاء  مَ ـد  ـاء  الــفَ ــا ش  ـهَ ـن  ــم   ـسَ ي  ولَ            ا هَ ت  ب  ر  ـف  ـظَ  ـو  ائ ي لَ اء  لدَ ــفَ هي الشِّ 

164 

         اــهـول  ــقــين ـاذٍب مــواٍت كـنَ ـى هَ ـلـع           ةٌ ــمَ ــيـَوسـٍة لَ ــي  ـس  ـب  ـن عَ ــك  مـن  ـه  ـلَ 

224 

هَ ـــيَ  ـم  اَك ولَ ـرَ ـا الع  ـهَ ــلَ سَ فَـأَر   د           ال  ــدِّخَ ـَغــص  الــى نَ ـلَ ق  عَ ـفـ ـش  ـي   ـم  لَ وَ      ـا        ذ 

209 

م  َعل  ـجَ  د  قَ وَ          ل  ـالث م  َض الش ارب  ه  ـهض  نَ ـأن  ـي فَ ـ  ثَوب      ي       ـل ن  ـق  ت  ي ثـ  ت  إذا ما قـ 

105 

         ـل  ـــاه  ـبَ  ـرَ ــي  ا غَ ـحً ــا لق  ـوهَ بـ  ل ـ تَ ـح  ـتَ ـسَ              م  ت  ع  ـنَ صَ  د  ا قَ ض  مَ ـع  ا بَ قومً  ر  سَ  فإن  

56 
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ن ي ب  ـفَ  َحت   ونَن  ـٍر ل أك  ي  خَ ـر ش  د           ل  ــيـس  ــعَ ــٍة ب  رَ ــخ  ـا صَ ــمً و  ــت  يَ ـاح  نـَ ـكَ             ي وم 

178 

 حرف الميم                                                       

        اــمَ ـــم  اع  لَصَ ـــجَ شُّ ــاه الـابَ ـا ل نَ ــاغً سَ ـمَ          ى    رَ ـاع  ولو يَ ـجَ الشُّ  اقَ رَ ط  َق إ  ـرَ فأَط  

119      

ل  ــمَ                                        ـه تَ ــدَ َق فـي أش  ــا يـ  ــمَ ـلَ ـاقـ               اــهـ 

ـَمـــاَد إذا أَعـــ                                                                                 ا      الـــــزأَر أو تَــــنَـــهـ 

45 

مَ ــسَ ـا م  ـيًّ ــج  ار  ــم  إل خَ و  ــالقَ  نَ ـم   ى     رَ تَ  ل س  م  الش   بَ ر  غ  ى تَ ت  ح  حَ ب  الصُّ  نَ م          ا ــو 

149 

بـن  ـعوا العَ كَ ـ  نٍل ل تَ ـي ث ع  بَن   ر          م  ــال  ــَز ظَ ــن  عَ ـال ـع  كَ ـن  ــٍل َمـن  يَ ع  ــي ث  بَن              ا ـهَ ـَ َز ش 

152 

        م  ــل ـ ـظ  ـــرِّ م  ـش  ــن الٌم م  ـو  ـا يَ ــنَ لَ  انَ ــكَ لَ        م        ـ  تــن  أَ ا وَ ــنَ ي  ــقَ ـتَ ال   و  ــلَ  م  أن  ـــس  ـفـأ ق

140 

ــنــب نَ ـيــق  ار  ـاَل الـمَ ــتَ ـى ق  ل  ـوَ تَ  ـلَ ـوقـ    ه         ـفـس          م  ـيــمــٌد وحَ ــعَ ـــب  ـم   اه  ــــمَ ــد أَس 

199 

ـلَ ـوكـلُّ ح   ون  ــه  قـ ـت  ـصَ ـسـام أَخ  يِّ ـت      ـه          ـيـ  َن م  ـخ          م  ــره  ــاٍد وج  ـــان  عَ ــمَ ز  أَ  ن  ـر 

150 

َت كَ  فَ ي  كَ  بَح  ـَت ي  سَ م  أَ  فَ ي  أص            ـم  ــير  ــكَ ـاد  الؤَ ــــد  في ف  و  ــس  الــر  ـغ  ــيَ           ا    ـم  م 

89 

دَ زَ ــــتَ  بَ ضَ  اه  ـــنَ ذ  أ   نَ ـ  يـــا بَ ن  ـم   و  اب  رَ ـــي الـتُّ ــاب  ــإلى هَ  ـه  ت  ــَدعَ      ةً         ـــــر 

 119         م  ـيــق  ــعَ 

 حرف النون                                                       

لَ ـيَ          ٍة     رَ ــابَ ا م صَ ـجَ ي  هَ ـاد  في الـتَ ـع  ـَت م  ن  أَلَ           اـانَ رَ ـيـاك ن  ادَ ــن عَ لُّ مَ ــا ك  ـهـى بـص 

183 

         يناــق  اس  ـفَ  اس  ـن  ـاَم الت  ك ـرَ ـي  ـقَ ـوإن سَ              ا ــيـنَ َحيِّ ـي فَ ـوم  ـا ق  ـار نوَ ـات  أَج  يـا ذَ 

205 

ب  ع  ـمَ س  يَ  ن  إ               واـن  ــفَ دَ  حٍ ـال  ن صَ وا م  ع  ـمَ س  ا يَ ـي ومَ نِّ عَ          ا    ـحً رَ ـا فَ هَ وا ب  ار  ـطَ  ةً ـوا س 

46 

عَ ـال  ـى عَ وا والن وَ ح  بَ أص  فَ  ه  ي م  س             ن  ـيـاك  سَ ـمَ ـي الـق  ـل ـ ى ي  وَ ل  الن  ك   سَ ي  لَ وَ          م    ر 

164 
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يـب               ع  رَ ـع  لم ي  ـات  رَ ــمَ ـيِّ الوز  ـح  ـَن بـف  ـيَط   ع  الــقَ  ن  ـه م  ـواد            ن  ـــائ  نَ ـكَ ـال سي  ـق  ـر 

183 

هَ ك  ش  ـات  هللا  يَ ـنَ سَ ل  الحَ ـعَ ف  يَ  ـن  مَ            الن  ــث  ـــَد هللا  م  ــن  ـــرِّ ع  ـش  ــالــرُّ بـش  ـوال          ا   ـر 

153 

           ن  اد  ــعَ ــمَ ـاَم الرَ ــك   ت  انَ ـــٌك كَ ال  ـوإ ن  مَ          ـٍك    ال  ـمَ  ن آل  ـيم  م  ن  أ بَـاة  الض  ـا اب  ـنَ أَ 

71 

     ـي    ــَد أَنِّ ــي  ـاك بَـذَ  ت  ــعـلـــداً فَ ــم  ـعَ                                       

                                                 يــر نِّ ــم ت  ـت  لــكــلَـ و هَــــال  لــإ خَ                                       

167                              

 حرف الهاء                                                        

 ـــا          ــــاهَ ــــبَ ـا أَ ـــــبَ ــا وأَ ـــــاهَ ــــبَ إن  أَ                                        

                                                ـاــاهَ تَ ــايَــد  غَ ـج  ي الـمَ ــا فـلَـغَ بَ  ـد  قَ                                        

119 

             ـاـــاهَ وَ ـــس   م  ـا أَ هَ ـيـــف   انَ ــي كَ ـفـ  ـــت  ـأَحَ           ــي ــال  ـة  ل أ بَ ـيــبَ ـــت  ـى الـكَ ــلـرُّ عَ ـك  أَ 

79 
 

 حرف الياء                                                       

لَ           ـا  ـفَ ــقَــال ـدَ ـن  ـع   اكَ ـــنَ ـي  ــا عَ تَ ــــيَ ـف  ـأ ل              ه  ــــــــيَ ــاق  ا وَ ـَك ذَ ـى لَ ـــلَ أَو  ــــى فَ ــــأَو 

199 

حَ  ـيِّ ـةٌ َعب ـشَ ـــخَ نِّي َشي  ك  م  ـوتَض  ـيي أَ ـل ـ ب  ــَرى قَ ــتَ  م  ــن  لَ أَ ـكَ       ةٌ      ـم              ايَ ـان  ـمَ ـا يَ رً ـس 

48 

ومَ ـوأ ك       م       ـهـــاتَ تَ ــح  فَ ك  ـان  لن  فَ و  ـلٍة خَ ائـ  ـوقَ  ي  ـة  الـحَ ـــر             يـَاـا ه  ــمَ ٌو كَ ـل ـ ـن  خ  يـ 

192 
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: وع دت إلى الطبعة التي حققها .م1991, روتبي, دار صادر, ديوان جرير -

 .وأنصُّ عليها عند اإلحالة إليها, 3ط , دار المعارف بمصر, نعمان أمين طه

 .م 1982 -هـ1402, دار بيروت, ديوان جميل بثينة -

 .م1994 -هـ1415 , 1ط ,بيروت ,دار الكتاب العربي, ديوان حاتم الطائي -

, العراق, مطبعة النعمان ,الجبورييحيى : تحقيق, ديوان الحارث المخزومي -

 .هـ1392

, 2ط , بيروت, دار الكتب العلمية, عبدأ مهنا: تحقيق, ديوان حسان بن ثابت -

 .م 1994 -هـ1414
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مكتبة , أحمد راتب النفاخ: تحقيق, صنعة  أبي العباس ثعلب, ديوان ابن الدمينة -

 .م 1959 -هـ1378, القاهرة, دار العروبة

: اعتنى بتصحيحه وترتيبه(, مجموع أشعار العرب) ديوان رؤبة بن العجاج -

 .الكويت, ر ابن قتيبةدا, وليم بن الورد البروسي

دار النشر فرانتس شتاينر , راينهرت فاييرت: تحقيق, ديوان الراعي النميري -

 .م 1980 -هـ1401, بيروت, بفيسبادن

نوري حمودي : صنعه(, ضمن شعراء إسالميون)ديوان أبي زبيد الطائي  -

 .م 1984 -هـ1405, 2ط , عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية, قيسيال

, بيروت, دار الكتب العلمية, علي فاعور: تحقيق, ديوان زهير بن أبي سلمى -

 .م 1988 -هـ1408, 1ط 

 -هـ 1410, 1ط ,دار الكتب العلمية ,ألبي العالء المعري ,ديوان سقط الزند -

 .م1990

, حلب, بيروت, رق العربيدار الش ,عزة حسن: تحقيق, ديوان الطرماح -

 . م 1994 -هـ1414, 2ط, سورية

,  مؤسسة الرسالة, يحيى الجبُّوري: تحقيق, ديوان العباس بن مرداس السلمي -

 .م 1991  -هـ1412, 1ط 

, دار صادر, محمد يوسف نجم: تحقيق ,ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات -

 .م 1958 -هـ1378, بيروت

دار الجمهورية , محمد جب ار المعيبد: تحقيق, العباديديوان عدي بن زيد  -

 .م 1965 -هـ1385, بغداد, للنشر والطبع

, 1ط , بيروت, دار صادر, سجيع جميل الجبيلي: تحقيق, ديوان العرجي -

 .م 1998

 .بيروت, دار القلم, ةديوان عمر بن أبي ربيع -

 .م 1997 -هـ1417, 1ط , بيروت, دار الجيل ,ديوان الفرزدق -

, دار الثقافة, وأحمد مطلوب, إبراهيم السامرائي: تحقيق, ديوان القطامي -

 .م 1960, بيروت

 1972, األشراف, النجف, عادل جاسم البياتي: تحقيق, ديوان قيس بن زهير -

 .م

  -هـ1391, بيروت, دار الثقافة, إحسان عباس: تحقيق, ديوان كثير عزة -

 .م 1971

, مكتبة النهضة, سامي مكي العاني: تحقيق, ديوان كعب بن مالك األنصاري -

 .م 1966 -هـ1386, 1ط , بغداد

 .بيروت, دار صادر ,مريديوان لبيد بن ربيعة العا -
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طبعة معهد , حسن كامل الصيرفي: تحقيق, ديوان المتلّمس الضبعي -

 .م 1970 -هـ1390, جامعة الدول العربية, المخطوطات العربية

صالح الدين : نشره, ل العسكريأبو هال: صنعه, ديوان أبي محجن الثقفي -

 .م 1970 -هـ1389, 1ط , بيروت, دار الكتاب الجديد, المنجد

, 1ط , بيروت, دار صادر, كارين صادر: تحقيق, ديوان مسكين الدارمي -

 .م 2000

 .م1998, 1ط , دار الفكر اللبناني ,ديوان المفضليات -

تّي: تحقيق ,ديوان النابغة الذبياني - , بيروت, الكتاب العربيدار , َحنا نصر الح 

 .م 1999 -هـ1419, 3ط 

 .م 1981 -هـ1401, الرياض, النادي األدبي ,ديوان أبي النجم العجلي -

, دار صادر, محمد نبيل طريفي: تحقيق, ديوان النمر بن تولب الع كلي -

 .م 2000, 1ط , بيروت

اط: تحقيق ,للمالقي ,رصف المباني في شرح حروف المعاني - دار , أحمد الخر 

 .م 2002 -هـ1423, 3ط , دمشق, القلم

مطبعة الدولة , تونسيلبن سعيد ال, زواهر الكواكب لبواهر المواكب -

 .هـ1293, 1ط, التونسية

ط , دمشق, دار القلم, حسن هنداوي: تحقيق ,لبن جني ,سر صناعة اإلعراب -

 .م 1985 -هـ1405, 1

عبد العزيز : تحقيق, ألبي عبيد البكري, قاليسمط الآللي في شرح أمالي ال -

 .م 1936 -هـ1354, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, الميمني

علي حسن : وتحقيق, محمد ناصر الدين األلباني: بتعليقات, لبن ماجه, السنن -

 -هـ1419, 1ط , الرياض, مكتبة المعارف للنشر والتوزيع, عبد الحميد

 .م 1998

 .بيروت, لكتب العلميةدار ا, أحمد محمد شاكر: تحقيق ,سنن الترمذي -

, المكتبة اإلسالمية, محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق, سنن أبي داود -

 .تركيا,استانبول

, مؤسسة الرسالة, حسن عبد المنعم شلبي: تحقيق, للنسائي ,السنن الكبرى -

 .م 2001 -هـ1421, بيروت

, كتب المطبوعات اإلسالميةم, ةغد عبد الفتاح أبو: تحقيق ,سنن النسائي -

 .م 1994 -هـ1414, 3ط, حلب

مكتبة , ضوعلي معو, عادل عبد الموجود: قيقتح ,لبن هشام ,السيرة النبوية -

 .م 1998 -هـ1418, 1ط , العبيكان
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نسخة مصورة عن , لمحمد مخلوف, شجرة النور الزكية في طبقات المالكية -

 . هـ1349, دار الكتاب العربي, الطبعة األولى

, دار المسيرة, لبن العماد الحنبلي, شذرات الذهب في أخبار من ذهب -

 .م 1979 -هـ1399, 2ط , بيروت

, يروتب, دار الجيل, محمد هاشم: تحقيق ,للسيرافي ,شرح أبيات سيبويه -

 .م1996 -هـ1416, 1ط

ك ريِّ صنعة  أبي سع, شرح أشعار الهذليين - : تحقيق ,يد الحسن بن الحسين السُّ

 .م 1965 -هـ1384 ,القاهرة, مكتبة دار العروبة, راجعبد الستار أحمد ف

, 1ط , بيروت, دار الكتب العلمية ,شرح األشموني على ألفية ابن مالك -

 .م 1998 -هـ1419

: تحقيق, يعبد العزيز بن جمعه الموصلبن القواس ل ,معطي شرح ألفية ابن -

 .م 1985 -هـ1405, 1ط  ,الرياض ,مكتبة الخريجي, علي موسى الشوملي

ومحمد بدوي , عبد الرحمن السيد: تحقيق ,لبن مالك ,شرح التسهيل -

 .م 1990 -هـ1410, 1ط , دار هجر, المختون

, صاحب أبو جناح: يقتحق, لبن عصفور اإلشبيلي, شرح جمل الزجاجي -

 .م 1999 -هـ1419, 1ط , عالم الكتب

, دار الفكر, علي حمودان: تحقيق, لألعلم الشنتمري ,شرح حماسة أبي تمام -

 . 2001-هـ1422

 .عالم الكتب بيروت, زيللتبري, شرح ديوان الحماسة -

 ,عبد السالم هارون وأحمد أمين: نشره ,للمرزوقي ,شرح ديوان الحماسة -

 .م1991 -هـ1411 ,دار الجيل ,1ط

, الحارثي نواف: قيقتح ,لمحمد بن عبد المنعم الجوجري ,شرح شذور الذهب -

 -هـ1424, 1ط ,معة اإلسالمية بالمدينة المنورةعمادة البحث العلمي في الجا

 .م2004

محمد : تحقيق ,الدين اإلستراباذيلرضي  (,شافية ابن الحاجب)الشافية  شرح -

دار الكتب , ومحمد محي الدين عبد الحميد, ومحمد الزفراف, نور الحسن

 .م 1982 -هـ1402, بيروت ,العلمية

الهيئة العامة , لعبد هللا بن بري, شرح شواهد اإليضاح ألبي علي الفارسي -

 . م 1985 -هـ1405, القاهرة, لشؤون المطابع األميرية

منشورات , محمد محمود الشنقيطيليقات تع, للسيوطي ,شرح شواهد المغني -

 .بيروت, مكتبة الحياةدار 

(, الكاشف عن حقائق السنن)المسمى بـ , شرح الطيبي على مشكاة المصابيح -

 .هـ 1413, 1ط , باكستان, نشر إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية
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, 2ط , بيروت, المكتبة العصرية ,شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -

 .م 2002 -هـ1423

مطبعة  ,عدنان الدوري: تحقيق ,لبن مالك ,شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ -

 .م 1977 -هـ1397, بغداد, العاني

محمد محي : تحقيق ,لبن هشام األنصاري ,شرح قطر الن دى وبل الصدى -

 .م 1963 -هـ1383, 11ط , دار الثقافة, الدين عبد الحميد

حسن : تحقيق , لرضي الدين اإلستراباذي(, كافية ابن الحاجب)الكافية  شرح -

والكتاب في  ,1ط , جامعة اإلمامطباعة , يحيى بشير مصري, الحفظي

, 1لمجلد األول من القسم األول بـ لوقد رمزت , قسمين وكل قسم مجلدين

 4مجلد الثاني وال, 3ورمزت للمجلد األول من القسم الثاني , 2والمجلد الثاني 

. 

دار المأمون  ,عبد المنعم هريدي: تحقيق ,لبن مالك ,شرح الكافية الشافية -

 .للتراث

تب والوثائق القومية دار الك ,ألبي سعيد السيرافي ,شرح كتاب سيبويه -

 .م 2008 -هـ1429, 2ط, بالقاهرة

, الفاسيلبن الطيب (, تحرير الرواية في تقرير الكفاية)شرح كفاية المتحفظ  -

 .م 1983 -هـ1403, دار العلوم, علي حسين البواب: تحقيق

 .بمصر إدارة الطباعة المنيرية ,لبن يعيش ,لشرح المفص -

, للخوارزمي(, التخمير)الموسوم بـ , شرح المفصل في صنعة اإلعراب -

ط , بيروت, دار الغرب اإلسالمي, عبد الرحمن بن سليمان العثيمين: تحقيق

 .م 1990, 1

تركي بن سهو : تحقيق ,ألبي علي الشلوبين ,لمقدمة الجزولية الكبيرشرح ا -

 .م 1994 -هـ1414, 2ط , مؤسسة الرسالة, العتيبي

دار الكتب والوثائق  ,للتبريزي والبطليوسي والخوارزمي ,شروح سقط الزند -

 .م 2002 -هـ1423, 4ط , القومية بالقاهرة

مطبوعات مجمع اللغة , عطوانحسين : تحقيق, شعر عمرو بن أحمر الباهلي -

 .ربية بدمشقالع

, مجلة المجمع العلمي العراقي, حاتم الضامن: صنعه, شعر القحيف العقيلي -

 .م 1986 -هـ1406, عدد ذي الحجة

: تحقيق ,لبن مالك ,شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح -

 -هـ1405 ,ألوقاف والشؤون الدينية العراقيةوزارة ا طباعة, حسنطه م

 .م 1985
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دراسة : لبن مالك, شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح -

ط جامعة اإلمام محمد بن , عبد هللا المهوس: أعدها, رسالة ماجستير, ونقد

 .م 1981 -هـ1401, سعود

مطبعة عيسى , صقرأحمد  السيد :تحقيق ,بن فارس بي الحسينأل ,الصاحبي -

 .القاهرة, البابي

, اليمامة, دار ابن كثير, مصطفى ديب البغا: تحقيق ,البخاريصحيح  -

 . م 1987 -هـ1407, 3ط , بيروت

, دار إحياء التراث العربي, محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق, صحيح مسلم -

 .بيروت

دار , السيد إبراهيم محمد: تحقيق ,لبن عصفور اإلشبيلي, رائر الشعرض -

 .م 1980, 1ط , األندلس

 .بيروت, دار مكتبة الحياة, للسخاوي, ألهل القرن التاسع الضوء الالمع -

ط , بيروت, دار إحياء التراث العربي ,لبن عبد ربه األندلسي ,العقد الفريد -

 .م 1999 -هـ1420, 3

 1979 -هـ1399, دار  الفكر, للعيني, عمدة القاري شرح صحيح البخاري -

 .م

محمد عبد المعيد : تحقيق ,ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي ,غريب الحديث -

 .هـ1396, 1ط , بيروت, دار الكتاب العربي, خان

علي البجاوي ومحمد أبو : تحقيق, للزمخشري, الفائق في غريب الحديث -

 . 2ط , لبنان, دار المعرفة, الفضل إبراهيم

عبد : تحقيق, لبن حجر العسقالني, فتح الباري بشرح صحيح البخاري -

 .هـ1380, سلفية األولىالطبعة ال, العزيز بن باز

, ياسين األيوبي: تحقيق, ألبي منصور الثعالبي, فقه اللغة وسر العربية -

 .م 2000 -هـ1420,  2ط , بيروت, المكتبة العصرية

عبد الوهاب محمود : تحقيق, لعمر بن ثابت الثمانيني, الفوائد والقواعد -

 .م 2002 -هـ1422, 1ط , لبنان, مؤسسة الرسالة, الكحلة

 .هـ1407, بيروت, المكتب اإلسالمي, لسعيد األفغاني, ول النحوفي أص -

تحقيق , لبن الطيب الفاسي, فيض نشر النشراح من روض طي القتراح -

, دبي, دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراث, محمود فجال: وشرح

 .م 2002 -هـ1423, 2ط 

لخالد بن سعود , بالقاهرة القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية -

 .م 2002 -هـ1423, 1ط, دار التدمرية, العصيمي



267 
 

القول المبين في الضرورة الشعرية عند النحويين مع دراسة تطبيقية على  -

 -هـ1422, نشر نادي القصيم األدبي ببريدة, إلبراهيم الحندود, ألفية ابن مالك

 .م 2001

 ,مؤسسة الرسالة, حمد الداليمحمد أ: تحقيق ,ألبي العباس المبرد ,الكامل -

 .م 1993 -هـ1413, 2ط ,بيروت

, 3ط , مكتبة الخانجي بالقاهرة, عبد السالم هارون: تحقيق ,سيبويهل ,كتابال -

 .م 2006 -هـ1427

 ,مهدي المخزومي وفاضل السامرائي: تحقيق ,للخليل بن أحمد ,كتاب العين -

 م1988 -هـ 1408 ,1ط ,بيروت

دار إحياء التراث , عبد الرزاق المهدي: تحقيق ,للزمخشري ,الكش اف -

 .م 1997 -هـ1417, 1ط , بيروت, العربي

, بيروت, دار الكتب العلمية, للخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية -

 .م 1988 -هـ1409

دار إحياء التراث , للكرماني, الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري -

 .م 1985 -هـ1405, 3ط , بيروت, العربي

  .1ط , بيروت, دار صادر ,لبن منظور ,لسان العرب -

دار , لمحمد حماسة عبد اللطيف(, دراسة في الضرورة الشعرية)لغة الشعر  -

 .م 2006, 3ط , القاهرة, غريب

 1966, مصر, دار المعارف, لعباس حسن, اللغة والنحو بين القديم والحديث -

 .م

إبراهيم بن سالم : تحقيق ,لمحمد بن الحسن الصايغ ,لحةاللمحة في شرح الم -

ط , عمادة البحث العلمي في الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة, الصاعدي

 .م 2004 -هـ1424, 1

, للبوصيري, مبتكرات الآللئ والدرر في المحاكمة بين العيني وابن حجر -

المعارف  طبع بإشراف وزارة, الهادي عرفة, سليمان محمد الروبي: تحقيق

 .م 1959, الليبية

دار المعارف , عبد السالم هارون: تحقيق, بي العباس ثعلبأل ,مجالس ثعلب -

 .م 1960, بمصر

(, 2ع , 15م (, )1ع , 7م , )جامعة الملك سعود, مجلة كلية اآلداب -

 .هـ1408

المطبعة , هـ1355سنة , الجزء الثالث, مجلة مجمع اللغة العربية بمصر -

 .األميرية ببولق
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مؤسسة , زهير عبد المحسن سلطان: تحقيق, لبن فارس ,مجمل اللغة -

 .م 1986 -هـ1406, 2ط , الرسالة

, دار المعرفة, محمد محي الدين عبد الحميد: تحقيق, للميداني, مجمع األمثال -

 .بيروت

وعبد , وعبد الحليم النجار, علي النجدي ناصف: تحقيق ,المحتسب لبن جني -

 -هـ1415القاهرة ب المجلس األعلى للشؤون اإلسالميةطباعة , الفتاح شلبي

 .م 1994

عبد هللا : تحقيق, لبن عطية, المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -

 .2ط , األنصاري وعبد العال السيد إبراهيم

مكتبة , برجشتراسر: عني بنشره, لبن خالويه, مختصر في شواذ القرآن -

 .القاهرة, المتنبي

 .م 1969, للسيد أحمد صقر, الباري المدخل إلى فتح -

: للدكتور ,لبن السراج مسائل الخالف النحوية والتصريفية في كتاب األصول -

 . م1999 -هـ1420, 1ط , إبراهيم بن صالح الحندود

دار , شريف عبد الكريم النجار :تحقيق ,ألبي علي الفارسي, سائل المنثورةالم -

 .م  2004 -هـ1424, 1ط, عمار

لناهد بنت  ,نحوية في كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاريالمسائل ال -

 .م 2009 -هـ1430, 1ط , مكتبة الرشد, عمر العتيق

دار , محمد كامل بركات: تحقيق, لبن عقيل ,المساعد على تسهيل الفوائد -

 .م1980-هـ1400, الفكر بدمشق
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